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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

organizačno-právne oddelenie 
Mesto Prešov Hlavná 73 

080 01 Prešov 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
            
          Adresované: 
                                                                          vedúcim odborov MsÚ 
         a konateľovi spoločnosti 

 
 

          
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo          Vybavuje/linka             Prešov 
                                                            V./VY./2015/1044                                                                   25.2015 
 
 
 
Požiadavky zo zasadnutia VMČ č. 2 – zo dňa  7.5.2015 
Zápisnica VMČ č. 2 bola na MsÚ doručená  dňa 22.5.2015  
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 22.6.2015 
____________________________________________________________    

 
Požiadavka č. 88/2/15 – vo veci doloženia listu ku požiadavke č. 19/2/15. 
 Doložiť VMČ č. 2  list VVS, a. s. k požiadavke č. 19/2/15, v ktorej sa píše, že nám ho 
prikladajú, pretože nebol súčasťou doručenej odpovede. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 89/2/15 – vo veci zaslania odpovede na požiadavku č. 26/2/15. 

Poslať odpoveď na požiadavku č. 26/2/15 aj VMČ, bola zaslaná len p. Krajňákovej. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

 
 

Požiadavka č. 90/2/15 – vo veci urgencie doručenia kalkulácie na odvodnenie 
                                             zastávky na ul. Obrancov mieru (požiadavka č. 32/2/15). 

Žiadame, resp. opätovne urgujeme doručenie kalkulácie na odvodnenie zastávky na ul. 
Obrancov mieru (požiadavka č. 32/2/15). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
 



Strana 2/8 
 

Požiadavka č. 91/2/15 – vo veci neporiadku okolo rigola a jeho vyčistenia na ulici Pod 
                                       Wilec hôrkou. 
 Pán Milan Scholtz: 
- na našej ulici Pod Wilec hôrkou bolo 1.4.2015 robené upratovanie, je to pekné, ale 
upratovalo sa len sem-tam, kde sa im zapáčilo. Pri Kužmovi perfektne upratali a okolo mňa 
keď upratovali, tak to všetko zmietli do priekopy. V mieste, kde je urobený nový rigol, tak 
tam je všetko nechané tak. Okolo rigola je neupratané a taktiež rigol nie je vyčistený; 
- bude sa kosiť aj táto lokalita a kedy?  
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 92/2/15 – vo veci cesty na ulici Pod Wilec hôrkou. 

Pán Milan Scholtz − cestu máme v dezolátnom stave. Neviem, čo s tým budeme robiť 
ďalej pretože keď sa začne robiť tunel, tak tá cesta sa ešte viac zdevastuje. Budú po nej 
prechádzať ťažké stroje, nákladné autá.  
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ v súčinnosti s odborom strategického rozvoja MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 93/2/15 – vo veci priekopy, odvodňovacieho kanála a povodňového valu. 
 Pán  Jozef Bujňák − chcel som sa spýtať na priekopu – koľkokrát prší 4-5 domov má 
vodu. Bude sa robiť? Ďalej sa chcem opýtať, kedy sa bude robiť kanál a taktiež ten 
povodňový val, pretože je tu hrozba, že opäť budeme mať zaplavené záhrady. 

 K tejto problematike poviem v krátkosti len toľko – včera sme mali zasadnutie komisie 
výstavby, na ktorú prišla aj p. Klinková z VVS, a.s. a ktorá hovorila o tom, že vodárne chceli 
urobiť kanalizáciu, keď sa robil projekt „Čistá Torysa“ a keď EU dávala peniaze na to, aby 
sa to vyriešilo. Na ul. Pod Wilec hôrkou však boli všelijaké problémy a keďže sa tie problémy 
nepodarilo vyriešiť, tak za tie peniaze sa urobilo niečo iné. Pani Klinková povedala, že 
nateraz tento problém nebudú riešiť. Vodárenská spoločnosť má nastavené podmienky tak, že 
prioritne idú do tých kanalizácií, kde je aspoň 85% napojenosť. Taktiež poznamenala, že bolo 
by ideálne, aby viacej ľudí sa dalo do kopy a napísalo na vodárenskú spoločnosť žiadosť, že 
žiadajú kanál – poďme rokovať o tom, aby bol aj na našich pozemkoch, aby nemusela byť 
prečerpávačka. Keď niečo také k nim príde, tak oni sa opäť začnú vážnejšie zaoberať týmto 
problémom. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  

Zasypanie priekopy susedom môžeme považovať za čiernu stavbu – potreba jej vyčistenia. 
 Pán František Bujňák − stále tu hovoríme, čo sa nedá. Dajme okolo Torysy kanál, na 
kanál sa spraví val a takýmto spôsobom to bude poriešené – bude aj kanalizácia aj ochranný 
val proti povodniam. Všade sa to podvíhalo − Pod Kalváriou, Pod Kamennou baňou – len nás 
ste nechali tak, však nech nás vytopí. Za  bývalého pána primátora nám to sľubovali, teraz sa 
zatiaľ tiež nič nerobí. 
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 Pred voľbami sa robila priekopa – robili tak, že im mrzol betón, pretože už boli mrazy. 
Potom sa nerobilo nič. Potom opäť išli voľby – urobilo sa asi 300 m ale tak, že tam nie je 
ukončenie. Celé je bez logiky. To je taký problém, ten kanál zviesť ešte aspoň 50 m dole  
k Toryse, aby sa to vylievalo tam?  
 Pani Dindová − chcela som hovoriť o ulici Pod Wilec hôrkou, ale už o tom hovoril 
pán Bujňák – stále tá istá pesnička – kanalizácia, zaplavované územie, výmole na ceste. Tým, 
že sa buduje Nábrežná komunikácia, tak sa tam dvihol breh, čo bude mať za následok, že 
nárazová vlna spôsobí naše vyplavenie. 

 K záplavám môžem povedať len toľko, že vodohospodári tento problém evidujú. Majú 
pripravené nejaké riešenia, aj hovorili o tom v akom poradí to chcú riešiť. Oni pripravujú 
projektovú dokumentáciu, majú povolenia už aj na ten Váš úsek aj na ďalšie úseky. Pri 
prioritách zohľadňujú to, aby sa minimalizovali škody. Čiže tam, kde sa rozlieva najviac, kde 
je veľa budov, domov a firiem, tak toto majú v poradí ako prvé.  

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 94/2/15 – vo veci vysprávok na ulici Pod Wilec hôrkou. 
 Pán František Bujňák − majú sa tam vyspravovať  diery. Nikdy nie sú vyspravené 
všetky – začne sa robiť, ale kým prídu hore už nie je asfalt, takže takto nikdy nebudú 
vyspravené všetky diery na ulici. Treba si najprv spočítať diery a tak odhadnúť koľko toho 
asfaltu je potrebné doviesť, aby boli zaplátané všetky. My nemáme chodníky, kanalizáciu, 
cesta je nevyspravená – ale dane platím ako ten, čo býva v meste a má všetko. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 95/2/15 – vo veci vysypania drte na Turistickej ulici. 
 Pán Ivan Cabuk − už niekoľko rokov tu riešime Turistickú ulicu. Potreboval by som 
cestou vás poslancov ešte 3 tatry sute. Stačí povedať Ing. Zvoláreňovi a my si to urobíme 
všetko sami. 

 Čo sa týka toho vysypania drte na Turistickú ulicu, bol som za pánom Zvoláreňom – 
tej drte bude teraz veľa, takže nevidím v tom problém. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 96/2/15 – vo veci prejazdu áut diaľničnej spoločnosti cez Turistickú ulicu. 
 Pán Ivan Cabuk − po tej ulici by nemali chodiť autá diaľničnej spoločnosti a robiť 
vrty. Oni miesto toho, aby išli po ul. Za Kalváriou, tak chodia cez Turistickú. Ulicu sme si 
spevnili a prejazdom takýchto áut bude opäť poškodená (priložená fotodokumentácia). 
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 Ohľadne toho, že NDS robí vrty – je to pre mňa nová informácia – lebo vrty mali robiť 
dávno. Ak by sa tieto ulice dostali do zoznamu, ktorý má diaľničná spoločnosť, tak vlastne oni 
by boli zaviazaní, že tie cesty, po ktorých prechádzajú musia dať do nejakého stavu. Je to 
dobrý tip prehodiť na nich zodpovednosť. 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 97/2/15 – vo veci riešenia sporu na súkromnej ulici vedúcej k záhradkám. 
 Pán Ivan Cabuk − chceme už konečne vyriešiť tých 250 m súkromnej ulice 
k záhradkám. My si ju nemôžeme spevniť, pretože pani Hasarová chodí so psom a stráži 
ulicu, aby sme ju nemohli vysypať. 

 Čo sa týka sporu s p. Hasarom, aby sa tu nehádali tri strany, tak sa pýtam, čo môže 
mesto urobiť, aby sa to vyriešilo? 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  

 Pani  Zdenka Bulnová − pán Cabuk dal na mesto pred tromi rokmi požiadavku, aby 
mesto jednalo s vlastníkmi. Nikto ich nechce o majetok ukrátiť, ani pripraviť. Komunikácia je 
vedená ako komunikácia a mesto by malo s majiteľmi jednať a to tak, že kým sa súdny spor 
skončí, tak by si mesto malo vypožičať  cestu, aby si ju záhradkári mohli upravovať a keď 
bude právoplatný vlastník známy, tak ju buď odkúpi alebo prenajme. Ak ju mesto nepotrebuje 
a keď bude známy vlastník, tak si ju záhradkári odkúpia.  
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 
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Požiadavka č. 98/2/15 – vo veci pristavenia veľkokapacitného kontajnera na Turistickej 
                                      ulici. 
 Pán Ivan Cabuk − požiadavka na pristavenie veľkokapacitného kontajnera 
k trafostanici na Turistickej ulici. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 99/2/15 – vo veci parcely LV 9522, parc. č. 2881/2, parc. č. 2881/103, parc. 
                                      č. 2881/203. 
 Pán Šimon − som nový vlastník parcely LV 9522, parc. č. 2881/2, parc. č. 2881/103, 
parc. č. 2881/203. Prebieha tam súdny spor a počas konania súdneho sporu nie je možné robiť 
nič – 24.6.2015 bude súdne pojednávanie. 

 Výbor žiada, na základe toho, čo odznelo na zasadnutí, aby mesto pristúpilo 
k jednaniu s vlastníkmi pozemkov a 

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2  

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 
písomne informovalo VMČ. 

 
 
Požiadavka č. 100/2/15 – vo veci zabezpečenia strážnej služby na cintorínoch. 
 Pani Anna Heribanová − vandalizmus na cintorínoch – iste ste to videli v médiách − 
Nižná Šebastová a Prešov, Solivar. Bolo poškodených 170 hrobov. Nebolo by možné, aby 
mesto alebo správca cintorína zabezpečil nejakú strážnu službu so psami, pretože tam sú 
poškodené hroby za ťažké tisíce eur. 

 Čo som sa dozvedel informácie z policajného zboru, je to organizované – nejde 
o vandalizmus, ale skôr o úmysel obohatiť sa − boli prijaté opatrenia. Čo sa týka toho 
stráženia, správca to môže zabezpečiť, ale závisí to od toho, koľko má finančných 
prostriedkov, aby takúto službu zabezpečil. 

Pán. Štefan Molitoris, zástupca MsP 

Požiadavka odstúpená na vybavenie TSmP, a.s. 
 
 
Požiadavka č. 101/2/15 – vo veci rekonštrukcie parkoviska a cesty na Októbrovej ulici  
                                        34-40. 
 Pani Júlia Čekaňáková − chcem sa opýtať už 5 rokov čakáme, že sa bude robiť 
rekonštrukcia parkoviska a cesty na Októbrovej ulici  34-40. Projektová dokumentácia je 
spracovaná a preto prosím, aby sa s tým začalo niečo robiť. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 102/2/15 – vo veci účasti zástupcov spoločnosti na zasadnutí VMČ č. 2.  
 Pani Zdenka Bulnová − naša ulica nemá v poriadku stavebno-technický stav – žiadala 
som o stanovisko, keď mi príde prepošlem vám ho. Pýtala som sa na to, či naša cesta znesie 
prejazd ťažkých áut naložených drevnou hmotou. 17.2.2015 sme boli s vedúcim odboru 
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dopravy u hlavného kontrolóra a bolo dohodnuté, že odbor dopravy si musí byť vedomí, že je 
to miestna komunikácia, aj podľa pasportu miestnych komunikácií, aj podľa ÚP mesta 
Prešov. Je to obslužná miestna komunikácia III. triedy do 3,5 t. My nemáme problém, aby po 
nej zvážali drevo, len nech si zosúladia cestný zákon s lesným zákonom. Cestu, ktorú TSmP, 
a.s., rozbili v januári neopravili a MsP nám napísala list, že k poškodeniu cesty nedošlo lebo 
to nie je cesta. Stromy zrezané, drevo zvezené a predané a cesta zdevastovaná. Nech pripravia 
podmienky písomne za akých chcú jazdiť, čo chcú pre tú cestu urobiť a aký je prísľub do 
budúcnosti. 

 Výbor žiada, aby sa ďalšieho zasadnutie VMČ
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

 zúčastnili aj lesníci a taktiež, aby 
písomne

Požiadavka odstúpená na vybavenie TSmP, a.s. 

 boli spracované podmienky za akých chcú jazdiť, čo chcú pre tú cestu urobiť 
a aký je prísľub do budúcnosti. 

 
 
Požiadavka č. 103/2/15 – vo veci deratizácie potkanov. 
 Pán Peter Hronkin − deratizácia potkanov – už sme o tom minulý mesiac hovorili. 
Udialo sa v tej veci niečo? Opätovne žiadam, aby sa na nás nezabudlo. 
Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2: Výbor žiada MsÚ o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

písomné stanovisko. 

 
 
Požiadavka č. 104/2/15 – vo veci sťažnosti na správu miestnej komunikácie parc.  
                                            č. 95/4/1. 
 Pán Jozef Tomáš − doručil na zasadnutie VMČ listy, ktoré tvoria prílohu zápisnice 
(príloha č. 1 a príloha č. 2). 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 105/2/15 – vo veci výstavby protihlukovej steny na Nábrežnej 
                                                komunikácii. 
 Pán Marcel Lux − Nábrežná komunikácia – protihluková stena sa stavia na ľavej 
strane, bude sa riešiť aj na pravej strane? Pýtam sa preto, lebo pred tým tam boli posadené 
stromy, ale tie boli odstránené. Oproti povoleniu sa to zmenilo a preto by bolo vhodné, aby 
stavebný úrad konal, veď je nezmysel, aby protihlukový val bol na strane, kde sú firmy a nie 
tam, kde sú domy. Bude sa s tým do budúcna niečo robiť? 

 Je to pripomienka, ktorú bolo potrebné uplatňovať pri stavebnom konaní. Otázka je 
prečo sa to tam nestalo. Ak ste sa do konania nezapojili, tak by to mohol byť problém, lebo 
tam bol priestor, kde so to mohlo riešiť. My v tomto okamihu môžeme len apelovať, že je tam 
tento problém a či to povolenie je v poriadku, keďže sa tam zmenila situácia.  

Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 

VMČ č. 2 žiada o 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 

písomné stanovisko. 
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Požiadavka č. 106/2/15 – vo veci stanoviska VMČ č. 2 k odkúpeniu časti pozemku parc.  
                                       č. KNC 15734/3 a majetkovému prevodu. 
M/674/2015 (Ing. Adam) – Žiadosť p. Miroslava Jarkovského a manž. Heleny, Prostejovská 
41, Prešov o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 15734/3 o výmere cca 112 m² v k.ú. 
Prešov za symbolickú cenu 1 € z dôvodu odstránenia chýb z minulosti. 
VMČ č. 2 súhlasí
 

 s predajom za cenu akú odsúhlasí MsZ. 

M/16935/2014 (Lichvárová) – Žiadosť o zaujatie stanoviska k majetkovému prevodu. 

Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru správy majetku mesta MsÚ 
VMČ č. 2 súhlasí. 

 
 
Požiadavka č. 107/2/15 – vo veci stanoviska VMČ č. 2  k navrhovaným novým názvom 
ulíc                                       a zmene názvu časti ul. Marka Čulena. 
90907/Lišková – Žiadosť o zaujatie stanoviska k navrhovaným novým názvom ulíc a zmena 
názvu časti ul. Marka Čulena. 
VMČ č. 2 súhlasí 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru vnútornej správy MsÚ 

s navrhovaným pomenovaním ulíc. 

 
 
Požiadavka č. 108/2/15 – vo veci žiadosti VMČ č. 2 o prerozdelenie finančných 
                                            prostriedkov VMČ – investičná výstavba. 

1. Parkovisko ul. Októbrová 34-40, I. etapa           50 647,37 € 
Prerozdelenie finančných prostriedkov VMČ – investičná výstavba: 

2. PD - Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej     400,- € 
    Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej   2 000,- € 
    (V prípade potreby, VMČ po vysúťažení doschváli chýbajúce fin. prostriedky) 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 109/2/15 – vo veci žiadosti VMČ č. 2 o prerozdelenie finančných 
                                            prostriedkov VMČ – údržba. 

1. Zrealizovanie opravy chodníka na ul. Obrancov mieru – od Lesného závodu po ul. 
Kollárová   

Prerozdelenie finančných prostriedkov VMČ – údržba: 

(sfrézovať povrch a vyliať nový asfalt)  6 000 € 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 110/2/15 – vo veci žiadosti VMČ č. 2 o rozšírenie VO do 3-och svetelných 
                                       bodov. 

1. Osadiť 3 svetelné body na ul. Zimný potok. 
Z balíka financií na rozširovanie VO do 3-och svetelných bodov: 

2. Osadiť 2 svetelné body /VO/ na ul. Obrancov mieru 33-35. Tí, čo žiadajú osvetlenie 
asi mali na mysli príjazd ku ženskej hádzanárskej hale, tam sú teraz aj byty. Ide o 
osvetlenie smerom k hale, tam možno stačí jeden svetelný bod, viď: 
https://goo.gl/48PHnB 

https://goo.gl/48PHnB�
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Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 111/2/15 – vo veci žiadosti VMČ č. 2 o nacenenie. 

- osadenie betónových gúľ, ktoré by mali byť osadené na chodník pri Exercičnom 
dome, 

VMČ č. 2 žiada naceniť:  

- osadenie priechodzieho prístrešku MHD na ul. Za Kalváriou – pri Mladosti, 
- osadenie retardérov na ul. Marka Čulena, Kollárová, Sázavského, Októbrová z dôvodu 

zníženia rýchlosti v týchto obytných zónach. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
Požiadavka č. 112/2/15 – vo veci posunutia dvoch zastávok MHD na ul. Čsl. armády. 
 VMČ č. 2 žiada − prehodnotiť možnosť posunutia dvoch zastávok MHD, ktoré sú 
osadené oproti sebe na ul. Čsl. armády smerom k NS Centrál, aby nedochádzalo k dopravným 
kolíziám. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
                      JUDr. Beáta Findišová, v. r.                                                               
                                                                         poverená riadením organizačno-právneho 
                                                                                          oddelenia MsÚ 
 
 
 
 
 
Spracovala: Iveta Fecková 
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JozefTomaš, _ 

MUTi;) P;tI!:ŠOV Mestský úrad v Prešove 11 


!f~lo .,1,": Rsgl,ir. znafka: 

MESTO PRE~OV 

! Znak a lehota 
uloz()i1.[a: Odbor slTategického rowojaOo~lo: 2 9. 04. Z015 

(oddelenie investitllej výstavlJy) 

j Prflohy: IVybavuje: Hlavná 73, 080068 Projlov 

E\I!!len~nállrslo dDŠI~J pošty: 
:LVEC ' 8ťll'htosť "Ii SPI á 'b parc Č. 95/4/1. 

Podľa zákona o sťa.fuostiach týmto podávam sťafuosť na správcu núestnJj komunikácie 
parc. Č. 9574/1 !mt ú. Pre~ov (ča.~ť ulice Jabloňovej), preto?'.e Mesto Prešoy ako správca 
komunikácie si neplní svoju povinnosť a nezabezpečuje be4lečnú premávku na ceste. 
Pripomínam, :le ide o jednopruhovÍl cestu ij obojsmernou premávkou na ktorej fa oproti idúce 
autá nemajú kde obísť a pri stretnuti sa aut na ceste jedno musí cúvať cca 80 ID, alebo druhé 

r-, zacúva do nebezpečnej križovatky, kde sa aulá obídu. Cúvaním do križovatky wak vodič poruši 
dopnMlé predpisy a naviac sa vystavlÚe riziku spÔsobenia dopravnej nehody, (,retote oporné 
múry z vrchnej strany cesty bránia jeho r07.hľadu a o dian! v križovatke Herná prehľad. 
K takémuto korumiu prakticky núti vodičov S\(ojou nečinnosťou správca tniestueJ komunikácie, 
nuž ale ako sa majú autá ináč obísť? 
Ďalej na uvedenej ceste pri strelnutl sa chodca s autom nie je ".abezp~čený b~>lpečIIÝ prechod 
chodca atd vÔbec ni~ chodca s kočíkom, alebo jazda s iuvalidným vozJkom. Takýto stav je 
v rozpore so STN 7J6ltO ajej článku Č. 8.1.1. Náuku ~_ 8. U., ačl.ánku Č. 3.5.1. Mesto Prešov je 
pritom vlastolkom mostoru, ktorý by rozhodujúcou mierou prispel k bezpe~lIosti ccstuoj 
premávky a bezproblémovej prej.azdnosti cesty vÔbec, a to zriadeo1m výbybne v uvedenom 
priestore. Mesto Prešov wak tento priestor ale využJva na iné Mely . 

. U ž dňa 8.5. '1.000 som tiadal mesto Prešov I) prevcdonie opravy cesty. Nfcsto Prešov 
odbor pre zabezpe~enie verejnoprospešných služieb vo svojej odpovedi pod ~.OVIl'SI274/2000 w 
dňa 25.5.2000 uvádza, :le moja t.iadosť bola vyhodnotená ako opodstatnená ~de láto bud", 
predmetom návrhu pláuu opráv po rokli 2000. (PrHoha čl).. 

V roku "2008 .žiada p Valeriáll Kvoka~ka mesto Presov o opravu cesty na ul iei Jabloňovej. 
V odpovedi pod Č. M/2008/21497 zo dňa 3.10.2008 sa nvádL'.a: "Oprava cesty je zaradená do 

""" realizácie v rámci PPP projektov, ktoré mesto Prešov prostredníctvom MsÚ OHAN( pripra:vuje na 
rok 2009". (PrIloha~. ?) 

Dňa 15.9.2009 adresovala p. Mária TomailovlÍ mestu .Prešov ,ľalšiu t.iadosť 
o rekoniltrukciu predmetnej cesty. V odpovedi pod č. R-22S<Jl12009 p. Knap/3U)0259, :(.1) dňa 
24.11.2009 je uvedené, re cestaje zaradená do evidencie na základe ktorej sa plipra~je návrlI 
pláml investi~nej výstavby na rok ?010 s výhľadom na roky 2011 - 2012. (Príloha iU) 
Uvedená časť cesty na ulici Jabloňovej je vo vernú zlom stave, dá sa povedať, te v stave 
havarijnom. Pred domom č. IS . 17 dochádza k viditeľnému zosuvu ceMho sva~u pod cestou, 
ale aj nad cestou, kde sa nachádza rodinný dom ori!;tlblčné č. ?O. . 

Povrch costy parc. ~. 9574/1 v rO~llom období jar ajesoiÍ, ako aj cestu 7. ľ-ohľadu vodíča 
prichá.!V-..ýúceho na verejnú cestu znázorňujú dve priložené lotografie,( prlloha č \1). Fotosratla
príloha 1:.5 jednoznačne dokazuje, že za terajšieho stavu obldenie sa áut na ceste ni l~ je motné. 

V Prešove, dňa 27.4.2015 

PrIlohy: 1) Odpoveď Č. OVPS127412000 zo dňa 25.5.2000 
2) Odpoveď 1:. M/2008/ 21497 7..0 dňa 3.10.2008 
3) Odpoveď Č. OSR- odd. investičnej výstavby R-2259112009 zo dňa 24.11.2009 
4) -Fowgratia 1K gm l pOVi' ha resty a ix z p6hľooIH'edi~ftVfiehád_=shJ 
5) FQiggHHla: kUfit'Ó'hllla eesti 95 ;4/1 a kaal9blllÍlfuII k sitwádi'" 



- odbor pre zabezpečenie verejnoprospešných služieb 

OVPS ! 274!2000 25.05.2000 
(~ (.~ I o : V Pr'e~ ove dň-o. 

Vážený pán 
Jozef Tomá~: 

L· 

Vec 
Žiadost'. o opravu cesty - odpoveď 

V mene občanov bývajúcich na Jabloňovaj ulici ste sa na nás obrátili 
so žiadostou o opravu cesty. 

Na základe zistených skutočností a s ohtadom na reálne možnosti 
mesta Vám zasielame nasledujúcu odpoveď. 

Mestský úrad - odbor pre zabezpečenie verejnoprospenšých služieb za 
účasti zástupcu odbornej firmy, ktorá realizuje pre mesto opravy 
miestnych komunikácií firma J.V.S., s.r.o. Prešov prešetril 
skutkový stav na tvare miesta a zhodnotil Vašu požiadavku ako 
opodstatnenú. 

Vzhľadom na značné množstvo požiadaviek na opr3.vy miestnych 
komunikácií aj realizácia tejto Vašej požiadav!<y závisí od 
finančných možnosti mesta. 

Vašu žiadost na celkovú rekonštrukciu evidujeme/ a táto bude 
predmetom návrhu plánu opráv miestnych komunikáclí na ďalšie 
obdobie, po roku 2000. 

Za pochopenie Vám ďakujeme a ostávame s pozdravom 

I~q:!.:: ·.!".~ iP."·· ~. :; '-,:00.'1:.' 

(,,1: :; 1 :;1', ',o l. r! ~/\ r . 
( 1,0"" f" '" ;':!"· ; I ,·· . . .. ·, . I,, 

~'n , ~ l l: , 

Ing. Anarea/Marcinková 
poverená vedellím odboru 

Na vedomie 

J.v.S., s.r.o. Prešov 


l:.ele jón, 091/723041V)/l1ovhje: p. Tr i ščová 
F"1<' 091/73 36 65 

'lf 
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;·· '.?C· . -Odbontrategického rozvoja 

(oddelenie investičnej výstavby) 

Vážená pani 
Mária Tomášová 

Prešov 

R-22591/2009 p. Knap/3100259 24.11.2009 

VEC 
Stavebná úprava na ul. Jabloňovej - od p o veď 

V odpovedi na Vašu požiadavku týkajúcu sa rekonštrukcie cesty na ul . Jabloňovej 

pred domom Č. 15 - 17 uvádzame nasledovné: 

Rekonštrukcia (úprava komunikácie) na ul. Jabloňovej je zaraden~ do ev idencie 

(ďalšie stavby), na základe ktorej sa pripravuje návrh plánu investičnej výstavby 

v hospodárstve mesta na rok 20 lOs výhľadom na roky 20 II - 201 2. Legisllltívna príprava 

a následná realizácia stavby však bude možná až po schválení investičnéHo plánu mesta 

cestou mestského zastupitel'stva. 

S pozdravom 

:;;~~~(.~::':j;;~,'·~;~f~;z~~;~: ~I / 

. ,, - --" big. Marta Martausová 
vedúca OSR 

Na vedanie : MsÚ prešov - aM{ 



- odbor správy mestského majetku -

Váž. pán 	 /
l/Valerián Kvobčk~ 

080 O l Prešov 

M/2008/21497 	 Ing. Vrbenský 
051/3100280 Prešov 

3. 10.2008 

Vec 
Odpoveď 

Na základe Vašej žiadosti o opravu cesty na ulici Jabloňová Vám zasielame nasledujúcu odpoveď. 

Cesta na Jabloňovej ulici je v zlom stavebno-technickom stave, je potrebná j l~j súvislá oprava. 
Oprava cesty je zaradená do realizácie v rámci PPP projektov, ktoré mesto Prešo v proS'iredníctvom 
MsÚ - OHAM pripravuje na rok 2009. 

S pozdravom 

JUDr.)J~l1Íela t:pačková
c.-<ed*a odboru 
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. JozefTomaš, 

OTVOREN)' LIS'!' 
Poslaneckým klubom 
Mestského zaslupitefstva 
mesta Pre~ov 

V~ne poslankyne, Vážeoý poshwci: 

Cesta parc. č 9574/1 bola do roku 1996 snla-omnou cestou ajej vlaslujici ponechali pri 
prebieh:ýúcej výslllvbe v minulosti P07..dÍ Ž parcely č. 8202 širši pás tak, aby bolo mo;l'..Dé pri 
pripadne narastlýúcej premávke na ceste v budúcnosti lý riešenie dopravnej siluálllie na nej. 
Keďte cestu mimo jej vlastníkov u.žívali ;y ini obyvatelia, mesto Prešov podľa g~om",b:ického 
plánu č. 14358549 - 52/96, cestu odkúpilo kúpnou zmluvou č.107/96 za cenu 15(!.- Sklm2 
rute v čase keď hola cesta súkromným vla'llníctvom, pri letných búrkach tiekla 7. cesty na 
pozemok vlastnIka nehnuteľnosti parc. Č. 8201 a 8202 voda, ktorá mu zaplavov,ala jeho záhradu. 
Ako opatrenie proti zatekaniu vody došlo medzi vlastntkmi cesty amajiteľom parc. Č. 8202 
k dohode, ŽIl nuýiteľ parc. č. 8202 Bi 7hotoví oplotenie ua betímovnm múriku, ktorý zabní:ni 
zatekaniu vody najeho pozemok, a takéto oplotenie budť' slúžiť do kone~nej úpnrvy cesty parc. Č. 
9574/1. 
Novým awjitcfom parcely č. 8201 a 8202 sa V I'oku 1997 stávalng. Jaroslav Sabbl s I\UIllŽelkou, a 
novi vlastníci 7.aČalí vo svojej polovici dvoj domu parc. C. 8),0 lstavebné {J~-avy, ktorýoú sa 
zaoberala Okresná prokuratúra apo preš"lrení dala návrh na odstránenie p~nmenia zákona 
Stavebníci zbúrali nefimkčnú gará.t na ktorej stonu tlačila zcmina :z. parcely cesty, a dvere garáf.e 
sa U7. nedali 7.atvOriť. Dňa 27_12.1999, prišlo na p07.emok stavebnlkov ak !Ia oemýlim Resť 
pracovnikov, previedli odkop zemioy cca II m3 z parcely u~ verejnej cesty e. 9S14/1 , zhotovili 
debnenie, a 29.12.1999 bol oporný múr na pllrc~-1e verejnej cesty Z'ab"tóno~. Keď sbIv()bník 
realizoval odstavnú plochu .železobetónovou doskou oa parcele 8202 a časti p:.-c.957411 v jednom 
kuse, nasledovala IlIOja sťažnosť na vlaJi'tulka parcely č. 81.02, ktorú prešetroval OMM a tiet (fHA 
mesta PreAov. Mesto Pre~ov vec riešilo tak, :le stlIVebnikom ZIlStavanú plochu ;: p>lrcely vereju~j 
cesty č. 9574/igeomeb:ickým pl:mom odčlenilo vytvorilo parcelu č. 9Yf41J a túto dalo 
stavebn1kovi do prenájmll Pre stavebníkov p. log. Jaroslava Sabola s m:mtel l{Ou Silviou bolo 
vydané ROZHODNUTIE - dodatočné stavebné povolenie, č. 96(,412003 7.0 dňa4.9.1.OOJ, ktorým 
bola ich čierna stavba aj na pozemku vo vlastnlcl.n me~taPrešo\·leg>lli7.ovaná. 

. NBIllednje protest prokurátora pod Č. Pd 2059/04 7.0 dňa 25. 11.2001, .. viď prilolru č, . 2. Vec rieši 
Krajský stavebný úrad, (ďalej len KSÚ), ktorý rozhodnutie, dodatočné stavebné povolenie oa 
stavbu "Spevnená plocha s prístreAkom" č.966412003 zo dňa4.9.2003 ZIllŠil. 

Ing. Sabol nehnuteľnosť predáva a. novým vlastntkom nehnuteľnosti la stáva p. joze f 
Richter s man.telkou Valériou, ktorí tiadajú o vydanie nového dodatočného stavebného povolenia. 
Mesto Prešov, primátor mesta \)'dáva. pod 1). P 112912005 - Ka 7.0 dňa 02.8.2005, nové 
ROZHODNUI1E- dodatočné povolenie stavby "Spevnená plocha s prísl:r1~škom" na ulici 
Jabloňovej č . i5 v PreAove. Stavba je umiestnená na parc. č. 8202 ana parcl;le Č . 9571/3 vo 
vlastnictve mesta Pre~ov, ku ktorej rna,jú stavebnIci nájom~' Yl.ťall. KS Ú 7$1)7p.eČ( vyjadr~Oi3 
prlslllŠllých orgánov štátnej správy, zaoberá sa mojimi pripQmienkami ako ÍlČI.\i;tnlka stavebného 
konania V rowodnuti mesta Prešo'.- č, . P 1129/2005 pozmeňuje lJJelúe vo výrokovej časti 

a dodatočné stavebné povolenie ponecháva v platnosti 
Musím konMatovať, že moiíni odvolaním sa zaoberali vše!kv príslušné orgány m.~sta Preéov, 



ďalej KSÚ, MinibterstvO výstavb!, II regionálu:bo rozvoja aj prislúchajúce prokuratúry :pre 
netrestnú finnosť. Všetky nadriadené ·orgány KSU skúOllýú, či tento dodržal I"g/slatlvuy postup, 
či zabezpečil potrebné vyjadrenia, al", samotnými VY.iadreniami, ako aj správnmlťou :r.dôvodn0n{ 
KSÚ sa už nikto nezaoberá 
Nut pozrime sabli~íe najednotlivé vyjadrenia 

l) mIA - stanovisko pod Č. T/2005/2196 zo dňa 19.7.2005. Q'riloha čJ) 
" V urbanistickej štúdii Obytný súbor mv ·· PIdov Kalvária, ktorá .prezentuje fno!tní výstavbu 
rodinuýcb dolUov na priľahlých pozemkoch, Ilie je navrIIlluti dopravué [napojenie U<JVO 

navrhovaných rodinných domov po jestvujúcej komunikácii Jabloňovej ulice II nerieši ani jej 
rozširenie." Kon.~tatujem, :re jediný reálny prlslup na priľahlé pozemky je, ten, ktorý je 
v mbanistickej štúdii napojený na ulicu éereMovú (dokonca dva krát), no a náhledne je potom 
ulica tereMová napojená na uliciJ Jabloňovú. , ktorá by bola zaťažená všetkou premá:vkolJ 
z možnej ďal§ej výstavby. Ďalej kOMta!ujem, te uvedená urbanistická §túdia rlie~i nezastavané 
úumiaprifahlých pozemkov a so zastavanou časťou kam patti aj ulica Jabl~lňová nemá nič 
sPoločné, ani v nej nič nerieši. Nu,: ako je vidieť stanovisko UfIA motno povail..ovat' 7.R nesprávne 
a účelové. 

2) Cestný správny orgán vo svojom vyjadreni uv-ádza, >'.e vykonáva činno\:ť podľa 
zákona Č. 135/1961 (cestný zákon) § č. 3. Znenie § 13. 3 viď prílohu Č . 4. 
Ďalej citujem zr07.nodnutia KSÚ č. 2006-16/1641-U/SP-KC. "Odvolací <Kg'dll S cieľom 
spoľahlivého zistenia právneho a skÚtkovtho stavil veci vyzval Obvodný úrud pr"i cestuú dopravu 
v Pre~ove, ako nadriadený cestný správny orgftn, aby potvrdil alebo ".Dlenil stanovisko c~stn6ho 
správneho orgánu L stupňa, ktoré bolo podané na konanf stavebnébo úradu o dodatočnom 
povoleni stavby. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pr/.šove stanovisko 
cestného správneho orgánu L stupňa potvrdil. Sta 
novisko cestnéh() správneho orgánu bolo rozhodujúce pre posúdenie technického riešenia stavby 
pristrešku aspevnenej plochy, vo vzťahu lc odvolateľom namietanej dopravnej situádi." i>alej 
odvolad orgán (KSÚ) dospel k záveru, že ~aj keď Je Situácia na predmetnom úse1:u verejnej cesly 
"Lo dopravného hfädiski značne komplikovaná je riešiteľná technickými prostrie!&mti, dopravným 
ZDačenim a obmedzenim rýchlosti motorových vozidieL" 
Nuž či sa wMu dve autá na ceste o šiľke 3,2 92-3,35 ru obJsť 7llí te llÍm rýchlO/lti II dopravným 
znlIČenim je možné posúdiť "l. fotografie, ktorá Ivori prllohu Č. 5. 

,orným prIkladom prekrtJcawa skutočnost! Je aj v rozhodnuti. Mesto Prešov, 
primátor mesia ll. P 112912005-Ka zo dňa OZ.8.2005 - dodatočné povolenie stllvby. (Priloha č. 
12). K mojej kardinálnej pripomienke uvedenej oa stmne ~. 3, pod bodom č. 5, v 11torom opisujem 
situáciu na predmetnom úseku cesty; sa vo vyhodnoteni námietok na sir. Č. 4, ~)od bodom č. 5 
uvádza:,,K problematike dopnrvnébo napojenia na miestnu komunikácí ll vydal kladné stanovisko 
Odbor vÝstavby II dopravy Mesta Pre~ov ako príslušný správny orgáIľ: Jaäle v bode Č . 5 

., pouka"L.ujem na skutočnosť, le za daného slaVU sú na ceste problémy preto le sa \wtá nemajú kde 
oblsť Ilo je v rOlPore s ~sl~šnými nonnami, a stavebný. úrad zdôvod~uje. ni)'llo cel~om.inc. 
Problém dopravného napOJenIa paľcely stavebnlkov na nuestnu . komUlukáCm :lom tolLl rnkdy 
nikde nenastolil. Uvedeuý postup v tomto 'bode je ale chlll'akteristicky pre celý odvolacf proces ua 
~elkých úrovniach. Nie~o Ra prekrúti, niečo nespráme zdôvodIÚ, il. na podstatné veci Sil 

jednoducho nereaguje; ako aj v tomto prIpade. . 
Napriek tomu , ~ predmetné dodatočné povolenie je právoplatné a v závHoch odvolaclch 

konani sa konštatuje re 7.ákon porušený nebol, stále tvrdim, re Mesto Prešov ziIlIon porušilo. Pri 
odčlenenl plochy zastavanej stavebnlkmi a vytvoreni paK Č. 9574/3 doMo k pomlíeniu cestného 
zákona č.1}5/1961 (cestný zákon) § 8, keď z parcely verejnej cebiy parc. č. 9574/1 bola odčl"nená 
jej časť bez povolenia cestuého správneho orgánu. Viď znenie § 8 cestuébo zákol !a - prlloha č. 4, 
keď k vytvoreniu parcely č. 9.574/3 sa nevyjadril prlslufuý cestný orgán, a príslušné orgánY sa 
yyjadrujú len k už vytvorenej parcele., a molnej výstavbe na nej . Dalej bol porušený stavebn)' 
zákon Č. 50/1976211. v platnom zlieni II to § 66 ods_2, p{mn. c) - dodr1.auie prlslll~tIých 



technických pr:edpísov. Kon1<r,ltne S'ľN 13 6110 ajoj čl;\JJku :).5.1 , odst. aj, ďalej Čh'tI'h'1l .1, 
a článku R Ll. viď prlloJm č. 6. '. Podľa uvedeného stavebného 7ákona li !mema lIVe eneJ 
technickej normy je zrejmé, že občania mlýú 2'.0 zákona nárok na bezproblénloVý a bezpečný 

. prístup k svojim domovom, zvlášť keď tam priestor na rieilenie dopllIVIIej sitJjáci~ Vil vlaslllíctva 
mestaj~. I 
Vážeué poslllllkyue, vážený posl9lld. 

NII. začiatku rieaenill. existoval w'čilý právny 9 tav. Mt-slo Prollov tento stuv nevyužívll. vo 
vt'rejnUlll záujme, tt'da y prospl'ch v/l"tkýcb vred:Y~lch občanov dmmj lokality - prlloha č. 7, alt' 
Iqn-ednostňuj" obč!IIla j"dného. Ďal"j pri ri"llien{ prob16mu m!Jsto n"ro~p\lktuje risti1nia BVQjich 
vJ3Btných orgánov, kton~ obhliadkou v taréno zis/ili, W stavolmik lug hcoslav S~boll'Oldizoval aj 
na pllf'cele verejnej cemy stavebné úpt'll.lIy • spevnelIÚ plochu a oporný !IIÚ!', čO IJHA potvrdzl* 

,.listom ~. 1656/2000 w dňa 19.7.2000, prlloha č. S.Po vyholoveuf geometrickéhú plánu 
č.134/2000, "-yhotov,,ného dňa 07.11.2000, realizáciu spevnenej plochy a oporn~hQ múru 
potvrdzuj" listom O:MM!319/Z001 Sg 7,0 dňa 20.3.2001 aj OMM, príloba Č. 9. Oblhliadky V teréne 
prncovnikrni ÚHA a OMM boli vykonan6 v roáJnom tl.lllO, \ooď bolll 7l'\)jmé, t4> idl.' o t\1-rntvý bettin 
oporného múru. O tri roky neskôr, v staVl}bnOID kOllH1l1 L, ktor-~ho som bol vyl~čený stavebnlk 
údajne predkladá fotografie ako "dôkll.zollý materiál". Fotografie I~Ú zwí.zorhoVDf gmv pred 

. kúpou nehnuteľností Ing. Sooolom a.ml.jjú dokazovať, re lug. Sabol žiadllY oporný DŔIr 

nerealizoval. Stavebný úrad mosh). uvedené futogra.fie Te~ektuje. TvnIlm, ~ boJi motoV<'ué 
fotomontá1olL Napokon PI-eČO ich stlwllbník lli'predloti! pri pro~e!rovao{ \lrgNtfili MsÚ na 1"1Ú'i 
miesta v roku 20001 

Súl';~' stav je mo'.né ríellíť ?nJi}emm wyomnej zmluvy Č. 2/200<1 - p!110hll. Č. 10. (Pritom 
Irtanbník na stavebnom konani predlotil inú mijomn(, zmhIYU, za inú n~omnú Cil'lIJ a vybotovenú 
v inom zrn>nf), So liado!lt'ou o rrtw"ni" IIveoon"j nájomnej zmluvy č.2I20M, sollil sa obrátil ,y na 
bývBlého p. Primátora mesta p. JlJDr. Pavla Hagyariho. V jeho odpovedi na looju ?iadosť S8 
mimo iného uvédza. " Nájomca sí svoje povinnosti vyplývajúce z myomnej ml!Juvy plni ri&.dne 
II tí...:! rilldne II VČilll piati wijomné. Z toho hradiska nie je dôvod na vypovedru:;i~ ~~ofiln~j zmluvy. 

Nlijomnú zmlU\''U nio motu;) zruAiť bezdôvodno, čo by bolo v wzporo 80 zákonom 
a n3l1J§ovalo právnu istotu v:rnJluvných vzťahoch medzi fyzickými 11 právnickým~ osobami. ktorá 
j" j"dným zo základných piJiffOv právneho poriadku ka!dého právneho ~tátu.« 

Záver. 
V urbanistickej štťidii mv l'rošov Kalvária v pri~stQre za ulicou (;"rei!ňc'lvou po branieu 

záhradkán!kej osady je vylvorených trioolifoRt'm parciel pre jednotlivé rodinné domy a !!edem 
p3l'ciel prt' 6 ru. Podľa mojich vedomostí sa v tomto priostore v minulosti pnm:wpodobn" pre 
nevyhovlliúce mo!no geologické podmienky g výeto.vbou ncpočltalo II. v Ú7..cmn!>m piline mesta. 
Prešov bolo 1010 fuemie od :t::ruvárie po terajaiu ulicu ČereMollú vedené desaťročia ako 
LESOPARK. C"Ja inliaštruklúnJ. intiniorsl,ych sieti - cesly, voda, kanalizácia \I elektrika boli 
prowoouó IGO na bpacitu oornz ZII/lta\'8l1ého úzowia, a ďaMia výstavba by sptJB<J\Jila tmu tijťicim 
obyvateľom značné problémy hla\'ll" :>; hľadiska dopravy. Z tohto dôvod'l spoluvl8Blnfci 
súkromného pozemku cesty parc. !l. 9448 adresovali stavebnému únuiu me:ilil Prei!o.... list, 
v ktorom ~ú, 11.) nesúhl.Wlill. 8 vyu..tlvonfm lIVedent>j cesty pre ďaMin vý;rtuvbu v uvedenej 
lokalite, ll.re po pripadnom >:aČati stavebných prác bude cesta pre stavebné mechanizmy 
ZllblokoVllllá - priloha. č. ll. 
mte v ten iBtý ooň, mi nie štyri hodiny od p\lrnmia li.tu na pmi'1l:eľl1j me~tsl~ého ÚnJdll dňa 
16.4.2003, ma nawtfvil jédt.'1l ;lO spolumajiteľov pozemkov, ' ll. požiw:l.!t.l Illil !!by ~,)t11 uwdeuý 1i~1 
stiahol, - výmenou za to, 'te stIlvebnlk Ing. Sabol bude mllilieť čiernu stavbu 7. parcely vo 
vlastnktve m"sta Prešov odstrániť. Odmietol som f, odôvodoením, ~ ak má mestll Prešov záujem 
v uvedenej lokalite stavm, nech cestu m;;jetkovopní:vne vysporiada li ll~ch rie~i d'Jpnwnú situáciu 
k pozemkom na ktorých podľa urbanitrtick"j ätúdio bude wo:tuá ďaMia výNtavba 



Mesto Prešov zaplatilo autorom za nereálnn Url:Janistickú štúdiu v rOlcu 1999, ak sa 
nemýlim 150.000 Sk. Stavať cestu u. 6BJ napríklad na 45 stupňovom svahu je zaiste nereálne ták, 
ako sú v uvedenej štúdii navrhnuté aJ nereálne pdstupové cesty. Účelom Iffúd,ie podľa môjho 
názoru bola zmena ú7.emného plánu, aby namiesto lesoparku bolo možné 7.astavať určité 

p07.emky. Je mOŽllé, že listom - prflohou č. ll,boli niektor! vedUci predstaviqdill. m~sta alcuo 
vedúci oiektorých oddeleni pripraven! o nie malé tinančné čia'l1ky ako p~,dielu ~ predaja 
staveln,lýcb parciel, a možnej výstavby na nica. 

Nepochyb~ieU1 o tom, :1.e niektorl predstavitelia mesta Prešov chcc,li staYebnJkoOl 
zastavanú časť pôvodnej parcely verejnej cesty ru.rovať. Veď ako ináč UlOŽIlO uazvať vydanie 
dodatočoého stavebného povolenia oa parcelu, ktorá nejestvuje, a tiel u7.aivoriť luijomnú ~mluvu 
medzi mestom Prešova stavoboikom oa fiktlvuu parcelu·. Ako by bol staveuJ ik platil uájom? 
Alebo ut zaplatil dopredu,? - ako akomu? V tOUlto presvedčeni ma utvrdzuje >ý uzatvonmá 
o;ijomná zmluva /";. 2/2004, medzi mestom Prešova novýtlÚ vlasInIkmi, ktorá [vl"-! prílohu tohto 
lisin pod č. 10 

Vé?.ené poslankyne, vá1.ený poslllOci 
Týmto listom sa obrdCiam na Vás so žiadosťou o riešenie dopravnej eituácie na ulici 

Jabloňovej tak, ako to vyžaduje stavebný zákou apr!shclllé S1N. Spomenutý stav je motné 
dosialmuť podľa právoplatného RO%HODNUTIA č. P 112912005-Ka - (póloha č. 12)zo dňa 
02.8.200.5- dodatočoého povolenia stavby "Spevnená plocha s pristreškom" {:ak, le ~jde k 
uplatneoiu bodu č. 2 uvedeného rozhodnutia, a to ZI"IlŠen!m Dlijomnej zmluvy č. 2/2004. Dúfum, 
te z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a plynulej premávky na ceste, ale aj z dôvodu ~e 

dochádza k badateľnému zosuvu celej verejnej cesty nad orientačným čislom domu č.l5, ač.U, 
dôjde čo molno v naJkratšom čase k riešeniu daného probl6mu. 

za pochopenie ďakujem. 

Prilohy 
l) Návrh na odstránenie porušenia zákona podľa § 13000. l z:ll<ooa č. j 1-1/1966 Z. z
2) Protest prokuráto ľa pod č. Pd2.0:59/04 zo dAa 25.11.2.004 
3) Stanovisko ÚHA č.T1200512196 zo dňa 19.72005 
4) Znenie zákona 135/1961, § 3 a § Č.S 
5) Fotografie: Ix Pohľad zo strany vodiča pllcliádzajúceho na cestu., lx Ilákladoé auto oa 

ceste, 4x stav povrchu cesty v obdob! jar a jeseií 
6) Znenie stavébného zákona § 660ds.2 plam c, a zneoie STN 73 6110 
7) Žiadosť občllOov o zachovanie parcely cesty 957411 ako verejnébo priestranstva 
8) List UHA 165612000 - Tk,Ad zo dňa 19:1.2000 
9) List OMM/31912001 - Bg zo dňa 20.3.2001 
10)Nájomná zmluva Č. 2/2004 
l1)List SÚ úradu mesta Prešov od spoluvlastnikov cesty parc.č. 94.18 z dň~ 11.-1-.2003 
12) ROZHODNUTIE dodatočné povoleuie stavby č. P 112912005 zo dila 02.8. ?005 
13) ORP2, reklamácia vyjadrenia t.p. ORP - 16-86/DI ... l - 2001 zo dňa 111.5.2002 
14) Odpoveď K RH a ZZ t.p. KRHZ - sťažnosť 1/2005/02 :>.:o dňa 16.1.2:006 

V Prešove, dňa 27.4.2015 

Na vedomie : Primátorka Mesta Pre~ov 
Uličný vý bor Mč. č. 2. 
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;:')KRESNA peOKU!,?,.l~I"""Ú{,;.-~ v ÍF"R-rtOYi& - . '..,: 

Pd 4049/00-7 

PreS0V 8.9.2000 

:'v'Iesto Prešov . 
k t"Jká:ll vedúceho t-,d!) I)ťU úz.e.tnn(1-~!Jr3Vnth(l· 

, --
Prešov 
Vec: ~:ívrh Il:l odstránenie p,jl1lšenia zakcona podľa § 13 .::ds, 1 zákona Č. 314.' 1996 Lz, 

o prokuratúr" v pllltnúm zneli] (ďalej ie.ll zák')ll o pro!-;uratúrt) 

Na zaldade podnetu t!lllaj!'ia 0krť~i1á pn:.kunltúr3 preskúmala Za.'<Oíilloct' po~'tupu Me:"ta 
Pťť~(l\, - odb.)tu úzxmJleho plá:rm, 3t"chiteki:úrv a životného prCostrtdi::l Y ::Úvi:;lc·~;ti :: \fYbavov3.nhn

" , 

iiad(, ~;t1. a (·hli1fleúia tčrennych úpr:.1\' ~:tavebtúkôt11 Ing. Jar·oslavom Sabl;."lotll) k1c1rfl t\'a~KJtqla: 
· 'MN'''< ·l·la':i\-,r';..,,!,I,'tl·U Ul '~ " . "p. -; ,,, . ('." 1"'·:11' "lQQ<8 " i1~ " c;."..t': . .&.,,1!"",,;'.~"'.r..&:.: . . uU-U T ~ J;; ....·lJ .. y VEl J . .."",,, 'y. 

Citovanou žiack,::ťou ~~tavebnik Ing. Jar·oslav Sahol ('Ikr·erIl ohlásenia ock."!f:ránen13 :;!3vby 

gru·až~ it-adal c, ;;ta.novi~;ko k realiz3.cii tefťnnych úprav za ÚCt!OflJ vytv ot"ť:ilia údstav tlťj ploeby pra:. 
dva auiomobi ly. 

K Ziado:4i prip0jil doklad:) vla5uuc.t\'e tlthnuterno5ti, na kt(:r}rch ::a mal3 ;tav~bni akci~ 

ud;llt~čnit', k('piu katastrálnej mapy a-k;c' ;;j načri ttttfd:rych úpr;;v. 
, :\1,,:;[(, Prešov - 6dbor FP, ardJi!tkiÍltY a ŽP Yzápiitit[diíí!~,j~'Ľ:Ef95'BHj5tonll "P. ZlL FP 

-tIQ')Q.. .... I ' 04'.l_~·Ctlhl"".l.illl,[Qo_", '2"1"" j' j, "t-v~'~'!r,,·t_~t1'-ti.l..ll~I...:~. · zt: tl-"tl~t;::~t.!. t'~"'l;... UJ..!:.tt'--tk'",j 1,l\::'t"'e'[,,"·j·..l.,..~dt'-., u' "rav-1"'. t:.. ·..l .... uLl<1~ - ' · t'e~I;7·" .. :, 

. ,~p0tw;.ch mÚťLl;c>v na parcelach Č. 8201 a 8202. na uL Jabioilovej '::, 15, j.,i(>l"ych hr~bka bude cca 
40 Cín, V:-;I ~ka ptvťho bude 60 eli il drúhf.h0 po úrovť'iJ y::tupu na pc\urnok (p0ciľťi predložťfl~ho 

~~jedn0dtť;eného projek1u). V~;tup na pozt:Ľ.lok bude r(\zij~·en}1 3 zt"ealizu{e $~ spevr.\ená plo(ha Z;} 

V,:.;tupN':l 0"3 Dl'ZeI1"lok. .. . 
~ • • l1li "O. 

W;\",,,,~ ,,,...".-t.;;'~·b.~ ."\ · 1"7;,1~1,',HU):"· ' :21·' v '!r"p, QA-AN4Q,. í!I.{.4g>tiJ; ' !·le'-' · Pt·· ';0\' )(lb"l' r -p. , :tG1<-:rl.;l~a' -,.l-I'~~l·\:'J'It::-:ili,!;p· "t: ·.Jt.~:1.i. - ~ :I. ..... .-:.;J.:'~'..-, l ,. . 'l' -; .:3w'j)!::: . . ,-o.- ... ',· .... · .... úu..:... l ~tO ... I;;"..!" , l. ... I.. J. , 

3J-·o:hitej.,1úry a ŽP ,'úhia'!il $ pl"fdlo2:etlym zj~dnod;~tr;);m proj.-k1,)m zmtfl)' ,:!a1'by garáže tla 
palkovac.iu plochu E~ prt&1re[;koľn na J2ibior1ovťJ ulici č . 15 bez prip01l11en0k - y zrnysle §.68 zit:. Č 
'0:1976 Zb. \' pl<tuloln zneni. 

Pt..... CH\l § J (,(h. 1 pl :;:tl\ . 'il) vyhl. ;~ . 85/1976 Zb. v plaftli.'ffJ zneni za dt·(Jbné ~tavby ~;a 

}10vawju pr12eniHf.· ::;t~vl>y~ !)(.,kiaI1 ich L;3~t~\'aná plocha n("p(e~ahuje 16 in! a \~,~H.p~. 4,3 111. tlap!". 

kÔille. prai'oVIl", leu"t ~;UCh)'l~, ľľÍstre!,ky .. 
P ., .. 11,~~ ~·1~ "C'", l" "·;I') ~ ""''''''~l· ',\'1'·,1..:".. ';·1.",., " ..... l-·I ;.·:·,;. lll· C4·.·~t ......,.:.; :'ia·· , t ·u .. .....t~~.~h.,...• t.-Tl"':' ..:;.(ll·_·

" .... ~ ~ ~~.~. '-l • ........... \._ '" .. u ..·.!'\1, r ·.·u u ..·.. *~'-'UI '-.I ..ll· IU) .·,U',-·U.LUIl.U\'-· '-. 


al JnJh, !(,z3ah, iJi'd "mie:;!" ~;ta\'by a Jednoduch)' opi;; jej uskutoblenia, 
Stave.bfdk \'0 ~voj ('111 . p0darri zo 1ó.ll.1998 však (lh]a~Ctval ocbtránen-ie n~dokotičtntj (1 

~!tavť:b1iť narllienť.l ~tavby garaz.e fi tal..1..iež -.ziadai ct -:;tat10Ví5k0 k realizáci.i terérruych úpt"\lV za 
uCť-k'm vyt"'ot"ť"nit c.,{ht~vnej ph:--chy pre. '2 3utomobiiy. 

Z uVťch:nťhc· \·y?l~'va) Žt ~ia\'ebnik \1(, ~~\,(liúru ohlásení 20 16.11 .1998 n~pvie.dol t"t)z5 ·;~h 

:;tavby ani j ~dll,)duch)'· I:'p·i~ j ť.i u:.~kutú~neflj 3. Čl!:{l d~;h:id23.k p0~hybflO~Ú : že clhlá~e 'ia .t;t~vebrj5 

http:palkovac.iu
http:dr�hf.h0
http:p0tw;.ch
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Okresná prokuratúra v Prešove 
Pd 2059/04 ______ (::'~?-' ll. ~OQ4~--r-l~P~re~š~o~..' ~ MEST , : . . ' . I j I

' !ests.J:.ý I.~f 

o' ··· ,··, ·,·'·'l uec zoq' pc-.-=-=~~'..-. . 4 
Mesto Prešov 
primátor mesta :~ ~: '_~'~"1 JL;:o, jllGll~ . 't --1(Y 
Ing. Milan BENČ ""."} Y ;', -ll4-Z-=---o-u-J' 
Hlavná č, 73 ;:----:-:--~, . ,.i frf::; tJtWfX 
Pre š o v . . . ' l - (, 
Vec: Protest prokurátora podľa § 27 ods. 1 zák. č. 153/200 l Z.z. o prokuratúre Ýplatnom 

znení 
Pn!.: administratívny spis SÚSP 9664/2003 - Ka 

I. 

Proti rozhodnutiu Mesta Prešov sp. zn. SÚSP 966412003 - Ka zo dňa 4.9.2003, 
ktorým podľa § 88 ods. 1 zák. č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) bola dodatočne povolená stavba; "spevnená 
plocha s pristreškom" na Ul. Jabloňovej Č. 15 v Prešove pre stavebníka Ing, Jaroslava Sabola 
a manželku Ing. Silviu Sabolovú na pozemku . parc. Č. 8202, 9574/3 k.ú, Prešov, 
pod á v a ID podľa § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre 

,'~--- ' pro t cst JTrrr/nrni n)ŕ7J.'~ 

Navrhujem, aby ste protestom napadnuté rozhodnutie zrušili v lehote 30 /Iní odo dňa 
dOlllčenia tohto protestu prokurátora. 

Ak protestu nernieníte vyhovieť úplne, ste povinní v lehote 30 dní odo dňa jeho 
doručenia predložiť ho spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie svojmu beZprostredne 
nadriadenému orgánu - Krajskému stavebnému úradu v Prešove. 

IL 
Odôvodnenie 

Dňa 4.9.2003 Mesto Prešov, ako vecne a miestne pnslušný orgán štátnej SJ~rávy a ako 
pri slušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona vydalo rozhodnutie, ktorým podľa 
§ 88 ods. 1 stavebného zákona ( správne má byť § 88a ods. 1 stavebného zákona) dodatočne 
povolilo stavbu "spevnená plocha s pnstreškom" na Ul, Jab19ňovej 15 v Prešove, pre 
stavebníka Ing. Jaroslava Sabola a mw. Ing, Silviu na pozemku parc. č. 8202, '1574/3 k.ú, 
Prešov. 

Uvedeným rozhodnutím Mesta Prešov bol porušený zákon. 
Ohľadne konania o dodatočnom povolení stavby, stavebný zákon v ust. § 88a ods. 

uvádza, že ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo 
v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady otom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore ,; verejnými 
záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. 



'~ '. 

V ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona sa. uvádza, že na konanie o dodatočn~m 
povolelÚ stavby sa primerane vzťiliujú ustanovenia § 58 až 66 stavebného záoona, v ktorých 
zákonodarca stanovil náležitosti samotnej žiadosti o stavebné povolenie, o~,ruh účastnikov 

stavebného konania ako aj podmienky stavebného konania vôbec. 
V ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona je okrem iného uvedené, že stavebník musí 

preukázať, že je vlastníkom pozemku, alebo že má k pozemku iné právo pod ľa § 139 ods. I 
tohto zákona, ktorého oprávňuj e zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 

ZO samotného protestom napádaného rozhodnutia vyplýva, že spevnená plocha 
s pristreškom na Ul. Jabloňovej Č. 15 v Preš-Jve pre stavebníka Ing. Jaroslav[i Sabola ajeho 
manželku sa dodatočne povoľuje na pozemku parc. Č . 8202/9574/3. 

Zvýpisu zLV Č. 510 k.ú. Prešov vyplýva, že parc. Č. 8202 je v bezpodielovom 
spoluvlastnictve stavebníkov. ' 

Pokiaľ ide o parc. Č. 9574/3, v spisovom materiáli sa nachádza nájolnná zmluva č. 

12/2003 uzavretá dňa 16.7.2003 medzi Mestom Prešov- ako prenajimatero~ astavebrúkrni 
Ing. Sabolom ajeho manželkou ako nájomcami, ktorej predmetom je nájoIlij KN 9577 4/3 
(správne má byť 9574/3) zastavanej plochy,.c;,> c~,t;r,ec20 ·~na dobu neurčitú s účinnosťou od 
1.7.2003. , '<C."" ' ",= ...." . .... 

Hoci v predmetnej nájomnej zmluve je uvedené, že Mesto Prešov má vo vlastníctve 
pozemok' KN 9574/3 a v spisovom materiáli sa nachádza aj neoverená a nekompletná 
fotokópia geometrického plánu, na ktorom je táto parcela znázornená (má byť vytvorená 
z parcely Č . 957411), Katastrálny úrad v Prešove, Správa katastra Prešov parcl:lu KN 9574/3 

vP.~~,g?J:~Qrm.~Í!2}!:\sZ;~.t§~e:~~e!id~j~; , ;, . .. 
- Sprava katastra v'Pfesove eVlduje Iba parcelu c. 9574/1, zastavanu pll)chu o vymere 

265 m2 a to na LV Č. 6492 - čiastočnom, ktorej vlastníkom je mesto Prešov na základe 
_ o. , _ _____k.ú..E.n~.L~~I~Y)'....ft%ej .ľ~iMLp.9J o()!~f.RXE?,1922p_od.č...Y:4J10L26o. .-' 

o. .:?,~~š~~~X~~Fllt~P;,ITFlýyä, že\časť.: :t)ÍVbY, . na)(t9i:)íb,Qlo.;Vyd~é dOdatočné:stavebúé 
p.pypJe~~:'·š'l :~~n~4?,rc;}i~Rqzli1lnku,., kto;ý, ne.exi$tujqteda ani rozhodnutie snmotné nebolo 
výi'lliiié' v 'sUläde'šo zákonom. . .. _ ,o , . . " . ,. . • . 

Okrem toho Mesto Prešov vnapadanom rozhodnutí nerešpektovalo aj mt. § 66 ods. 2, 
písm. cl stavebného zákona· 
- dodržanie pri slušných technických predpisov, kde konkrétne nerešpektovalo STN 
projektovanie miestnych komunikácií 
- komentár k STN 736110 - vysvetlenie k čl. 2Q.5,. 
z čoho ďalej vyplýva tiež nerešpektovanie, us!,' § 66 ods. l . stavebného zákQila a v konečnom 
dôsledku aj ust. § 46 zák. Č. 7111967 Zb. o spravnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podanie protestu je dôvodné. 

Rozhodnutie o tomto proteste ste povinrú doručiť prokurátorovi a účastníkom konania 


v lehote 30 drú odo dňa jeho doručenía. 

" 

...--
ti~!;':~:: ~:2~:\ 
\~.I \ ~;....>--..-., j 

\\ <~-:: -~:. 

JUDr. MŽChfT GI e v a ň ti ti 
okresntj~rokurátor ! 

2 
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Útvar hlavného architekta, 
Jarková 24 

Jozef Tomái; 

080 01 Prešov 

\lá~ iisi č(slo/2.0 d.,a. No~e čís l o \/ybovl,.(je.lli ",ko M~sto 
Dó.h."" 

T/2005/2196 Ing. arch . Stofanová Prešov 
kl.230 19.7.2005 

VEC 
Prešov, Jabloňová ulica č. 15, pripomienky ku dodatočne povohmej stavbe 
s evnená locha s prístreškom, Jozef Tomáš 
- st a'n o v I S . 

Na základe Vašich pripomienok k dodatočnému stavebnému povoleniu stavby 
spevnenej plochy s pr[straškom na Jablor:ovej ulici Č. 15 a po ich prehodnotení 
podáva Útvar hlavného architekta nasledovnú infoŕmáciu: 

K bodom Č. 3. a 4.: 
Predmetná komunikácia je komunikáciou miestneho významu a v súčasnosti 

slúži pre prístup k cca šiestim rodinným domom. V Urbanistickej štúdii Obytný súbor 'j
laV _ . Prešov Kalvária, ,·ktorá prezentuje možnú výstavbu rodinnýclj domov na 
pnľahiých pozemkoch, 'nle je navrhnuté dopravne napOjenie novonavrhovaných ; 
rodinných domov po jestvujúcej komunikácii Jabloi\ovej ulice a ne!ieši ani jej

•• • k
rozslrenle. 

K bodom Č. 1.,2. , 5., 6., 7. a 8. nie je ÚHA kompetentný vyjadriť sa. 

MEW~~~ ~'b;d::~.)v 
t\;1.E~ ~··~,<\I l ~k\/!. o 

ÚtvO! nic. .... ~ ":~":- ·~.' ;(~:I.! t-=";.cia 

C-aD 6B ;- :.... f S r. / v 
_ 1 _ ,/ 

Ing. arcnéVladimí{ L i g u s 
hlavný architekt: mesta 

Na vedomie: 

MsÚ Prešov, Stavebný úrad 


T",I"fón. 051/7723041 Fax. 05 1/773 3665 E-"",oil: Jl'\terl'\e.h 
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,I (4) Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podra 

platných slovenských technických noriem, technických predpisov 
 (])
a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú 
infraštruktúru. 

1) Zákon Č. 71/1~ správnom konani (správny poriadok). 

<~ 
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie 

(1) Orgány ~tátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len 
"cestný správny orgán") sú: 
a) ministerstvo, 
b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (dalej 

len "krajský úrad dopravy"), 
c) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (dalej 

,/ len "obvodný úrad ......."'...... " ..., 

IOlsterstvo aKo ústredny organ statnej správy pre pozemné 
komunikácie 
a) určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného 

,hospodárstva vrátane jeho organizatnej štruktúry a riadenia, 
b} schvaruje plán rozvoja diarnic a ciest vo vlastníctve Štátu. 
c) zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo 

vlastnlctve štátu podra potrieb cestnej dopravy a obrany 
štátu, 

d) rozhoduje o zaradenI pozemných komunikáciI do cestnej siete 
a o ich vyradenl z nej, o pretriedení ciest a prestanirenf 
cestnej siete; ak zmena dopravného charakteru má za následok 
aj zmenu vlastnlckyc:h práv, upravia sa vlastnícke práva 
(§ 3d), 

e) určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných 
ťahov, 

'f) zabezpečuje ústrednú technickú evidenciu diarnic. dest 
a miestnych komunikácií, 

g) vykonáva štátnu správu vo veciach diarnic a ciest pre motorové 
vozkflá, 

h) spracúva a koordinuje štátnu koncepdu diarnic a dest, 
i) koordinuje celoštátne sčrtanie cestnej dopravy na diarniciach 

a cestách, 
Dzabezpečuje centrálnu databanku diarnic a ciest, 
k) zabezpečuje jednotný informa~ný systém o diarniciach a cestách 

a stave ich zjazdnosti, 
I) zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti 

vozidla a jeho nápravových tlakov na hrani~ných priechodoch 
a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace, 

m) vo výnimočných pripadoch uderuje súhlas na technické riešenie 
odlišné od slovenských technických noriem a technických 
predpisov pre pozemné komunikácie, 

n) posudzuje a schvafuje operačné plány zimnej údržby diarnic 
a ciest, 

o) vykonáva v druhom stupni ~[átnu správu vo veciach, v ktorých 
v správnom konanf v prvom stupni rozhoduje krajský úrad 
dopravy, 

p) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon 
.~tátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy. 
obvodnými úradmi dopravy a obcarni ako prenesený výkon ~tátnej 
správy, 

q) určuje po prerokovani s prlslušným krajským dopravným 
in~pektorätom použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadeni, povoruje zriadenie vyhradených parkovísk na 
diarniciach a na cestách pre motorové vozidlá, a ak ide 

. o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po 
prerokovani s obcou. 
(4) Krajské úrady dopravy 


a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy, 

b) povorujú zvláštne užívanie diarnic a ciest na prepravu 


nadmeme ťažkých alebo rozmerných pr.edrnetov a vozidiel alebo 
na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na 
jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom 1a) 
(dalej len "nadmerná a nad rozmerná preprava"), ak prepravná 
trasa presahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy. 
Ak prepravná trasa presahuje .územný obvod kraja, povoruje ju 

ttp:llwww.telecom.gov.sklindexlgo.php?id=873 9.1.2006 
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regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými pod ra 
osobitného predpisu. 2f) CD

(3) Obchádzku a s rym spojenú zvýšenú cestnú premávku na 
obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť. 

(4) Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej 
údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prfpadné uvedenie do 
pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal 
o uzávierKu alebo o obchádzku. 

(5) Odklon je obchádzková trasa ureená na diaf'kovú tranzitnú 
dopravu s cierom znfžiť dopravnú intenzitu na území, kde sú 
miestnou uzávierkou zhoršené podmienky na priepustnosť cestnej 

-	 premávky. Určenie trasy odklonu je súčasťou povolenia uzávierky 
a obchádzky. 

(6) Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konani. 1) 

1) Zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konanI (správny poriadok) . 
. 1b) § 1 až 4 vládneho nariadenia Č. 54/1953 Zb, a premávke na 

cestách. 
21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 171/1993 Z.z. 

'a Policajnom ~nenl neskorších predpisov, 

~ 
i, 

než zvyčajným sp6sobom al~~o na iné úČely , než n'a ktoré s·ú určené 
(ď.alej len "zvtaštna lJžívani.e"),~je .potrebné povolenie.cestného 
s~ray_n·eho. orgánu·~ výnimkou prípadQv uvedených v odsekoch 6, 7 
á·9:'."ydáné pd:'doho~e~s dppri;ynym'ii'iš-pektďl'átOrit"1 b) Cestný správny 
organ·mOže v povolenl uräfpOčtrrtiemký na zvráštne uživanie a pre 
ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť, Zv.láštne uživanie sa§ 
povorl;Jj~. "a qobu un!it~ ak u uživatera trvajú dô"vooy·, pre ktoré 
bólo ·povorenie udelené, Pri·zmene. -užfvatera f.'Podm;enok užívania 
a podobne.je_potre"hné pož~adať o nové povolenie1 prIpadne o zmenu 
povolenia. Povolenie nie je potrebné pre vozidlá ozbrojených sil, 
ozbrojených bezpečnostných zborova na 
""'VJV. g .o..g" ....... 	 járs~ 


obhospôdarovaneno územi 
(2) Zvláštnym užlvanlm diarnic., ciest a miestnych komunikácií 


nie je vlastná činnost' správcov týchto pozemných komunikácif pri 

ich správe. 


' (3) Na rozhodovanie o povorovani zvlá~tneho užlvania diarnic. 

ciest a miestnych komunikáci! sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konanI 1) s tymito odchýlkami: 

a) § 1.1; 8, 14 a § 18 ods. 3 zákona /';. 71/1967 Zb. o správnom 


konaní (správny poriadok) sa nepoužijú, 

b) odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach nadmernej 


a nadrozmemej prepravy nemá odkladný účinok. 


(4) Povolenie na zvláštne užívanie diarnic, ciest a miestnych 

k9munikácif nezbavuje užívatera povinnosti úhrady podra § 9 ods. 5 

ii 7 . 

(5) Cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmemú prepravu 

vykonanú beZ povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený 

správny poplatok podra osobitného predpisu. 1c) 


(6) Na hraničných priechodoch pred vstupom na územie 

Slovenskej republiky správca prlrahlého úseku diarnice alebo cesty 

vedúcej k hraničnému priechodu vyberá správny poplatok 1c) 

v prlpade, ak je pri vozidle prekročená hmqtnosť pripadajúca na 

jednl! nápravu (ďalej len "nápravový tlakj'a vozidlo s nákladom 

neprekročf celkovú povolenú hmotnosť vozidla, 1a) Mrku nad 3,0 

m a výšku nad 4,5 m. Doklad o zaplateni správneho poplatku 

oprávňuje vykonať nadmernú· a nadrozmemú prepravu na územi 

Slovenskej republiky. V ostatných prlpadoch nadmemej 

a nadrozmernej prepravy sa vodič musi pred vstupom na územie 

Slovenskej republiky preukázať povolanfm na zvláštne uživanie 

diarnic ti ciest vydaným cestným správnym orgánom. 


(7) Na hraničných priechodoch pri výstupe z územia Slovenskej 
republiky správca pritahlého úseku diarnice alebo cesty vedúcej 
k hraničnému priechodu vyberá za nadmemu a nadrozmemú 
prepravu la) vykonanú bez povolenia zvýšený správny poplatok podra 
osobitného .predpisu. 1 c) Vozidlo zahraničného dopravcu môže 
opust~ územie Slovenskej republiky až po zaplateni správneho 
poplatku. 

(8) Váhy na hraničných priechodoch na meranie hmotnosti 

vozidla a jeho nápravových tlakov zriaďuje po dohode s colným 

orgánom a prevápzkuje správca diarnice alebo cesty vedúcej 

k hraničnému priechodu. 


(9) Na územi Slovenskej republiky s výnimkou hraničných 

priechodov meranie hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov 


ttp://www.telecom.gov.skJindex/go.php?id=873 9.1.2006 
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Cesta 9571/1 ,: jJuLľadu ,uJičiJ, 

Vodici prichadmjuct tla tento úsek cesty nevecIla Čt S~ stretnu s protiiduClffi ~lItom Ak ano [loto nl 
Jeden musí cúvať niekedy a~ SO bm, aloho ch'uhy zacÍJva do nc'prc!tľafhh,j Icri~ova~ky kde 8~ allt~ 
obídu, Vodič cúvajúci do križovatky poruliuje dopravnú vyhhffiku a netmí o dian! v noj ploW'ad, 
pretote vo výhľade mu bráni najcdncj strane oporný múr II na druhej oplotenie, 





® 

.~____--------~--------------------~7 
Na druhej strane tohto listu je . fotografia ktorá v)'slii!le dokumenru.k sinIáci l! na vert.'joej 
Cl'st~ parc. č.95'l4/1. V ča~e činnosti rn~chanizmu zobraz::,ného na fotografií iši l~l môj 'rTIuk,( 
ua ktorá ho som mal v ten deň po vyucovanl dorJiadaf) - :tia!;: tr" tieho [oČnika základnej , 
školy, zo školy domova mešk?J cca 20 mill Na moju otázku kde bol a prečo pJ1iiiól n~·skQro 
mi odpovedal. te na ceste stálo v"ľké auto II nedalo sa prejsť. Podľa vyjadrelú odboruJkov na 
ktorých sa Krajský stav"bný úrad v odvolacom konau! odvoláva. sa v miesi" kd", nákladné 
auto stoji. m~iti pri nižšej rýchlosti obist" dve oproti idúc-; autá. 

,





---

4C) Napríklad zákon Č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovani" životného/ o
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

I Stavebné povolenie 
§ 66 

(1) V stavebnom povolení urči stavebný úrad záväzné podmienky CUskutočnenia a uŽív,!nia stavby il 
rozhodne o námietkach účastnikov konania. Stavebný úrad zabezpečI určenými podmienkami najma 
ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívanI stavby, komplexnosť stavby, dddržaliieo < 

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technický~h noriem '~ 
dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi štátnej správy, predovšetkým vylúčenie alebo 
obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie. 

'.' (2) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí 

a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnenI stavby so stavebným 

konan Im, 

b ochrana vere'n' ch záu'mov: redovšet 'm zdravia ľudí a životného prostredia 

c ..' () .rzamé.pr S u nych tec nických predpisov,;- prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou 

'schopnostou pohybu a orientácie, 

d) lehotu na dokončenie stavby, 

e) plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, ak nie 1!Ú určené 

správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastnikov sietí a zariadení verejného d\>pravného 

technického vybavenia na napojenie na tieto siete, 

f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, 

g) použitie vhodných stavebných výrobkov, 1 k) 

h) povinnosť oznámiť začatie stavby. 


(3) V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určI: 

a) predloženie podrobnejš",j dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu' 

dodržania podmien'ók určených na vyhotovenie stavby, 

b) oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu, 


c) predloženie dokladov, odbomých expertlz, meraní a posudkov, 

d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexn(lsti a plynulosti, 

napojeni na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzaqie povrchových 

vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prIpadne jej premiestnenia, 

1') vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska, 

f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135, 

g) .. spodtobnenie." statických výpočtov navyhot6venie stavby, 

h) oznämenie mena (názvu) a adresy (sldla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konanI 

[§ 62 ods. 1 pIsm. d)), 

i) úravy na vytýčenie stavby (§ 75a ods. 1) , 

j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku. 


1 kl Zákon Č. 90/1998 Z. z. 

§ 67 

(1 l Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú dokumentáciu po jeiJnom 
overenom vyhotovení stavebníkovi , obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a 
vlastnIkovi stavby, ak nie je stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie sl stavebný úrad 
ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obCI len príslušnú časť dokumentácie. 

(2) Stavebné povolenie stráca platnosť , ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo cňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť, pokial stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na zal:atie stavby 
dlhšiu lehotu. 

§ 68 
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Výpis lO Slovem;kei tedmickei normy STN 73 ;JllD,: 

v think u:i{v't_\~J 'Y~ ~ ' .- l __ " } ' _ L'>.. )·I 'i: ~·-.;'; """~' r I ~ !"'",,-: 0~'-nf '_ _ -·~' ! ~ \'l_.'"o< "~lo'- o.. I Vd J I)f''ln. • n { :,·~ru.; j~ t........" ~~::~ .. _ . a!~~_
-'" j.. ,_ ' _ ~.. 

bezpeČĽosti ~ naj:n: 
a/ logické rlopľ"Jvná d eš@ 1.e kfit.:,'}1rí\ti :? k ~ ~(]Bd7ikii ~o\ratk.o~;f·Gh úS0kov ~i ~J Z.fJ:b~2p ;;',!;antr[1 

psychologickej j&1oty lÍčai>lníkov cesiil~j prem;iyky. 
Rozpor ti nnmlOU : vodič nemá: p~ychologickú istotu - > pred \~p=l;Úl() in Ha tsek ct::~ŕy ua kl or)" 

nevidí, nemá isto~ 6- sa ne~tretll~ s pn;tiirlúDlm autorn :2 ti nebr.ide nH~írť cÚ'v~f Ô2sto qž 801';:_ 
alebo do nebezpečnej križovat.ky kde sa. suti obtdu. "if toru pripat;ie je prak"tlck-y dpnúteny po~ušif 
dopnlVllÚ vy-h1ášku t\ 99/ 1981 v zueHí nesK0!"ších predpisov konkr~tn~ §22 ()t1s_4 p-Í2!n. a 
otáčanie a cúvani 

V článk 8 1 J'", u",~d",né . N" \;Thov\m~ nn,;'" m;AB"n"cb k"l" lI'U!tW' ií " a v ,·li" lai; "i,'O~ - - ~ ~- , . - . - ( - -'- '- t---n.:f ~- - ~.' - ._ '"" :1; .\ :.. .. .. ~ . ·-Il ___-;, ,~._.~ 

lun otuili vodičo'\, : 'azdu určitou pO~fHk'iVMOi! /poVG1~D0u jazdnou rý chlO$ťOll plynul~' 'a ÍJ8~p.eÓ.rý' 
'l ., , l ' , , ,,. ,.",. •. O'" "PDbYb Cllúť.lCo-V, aj s dea:tZym KO'; it~'(Hr: &.t t!oú Ja2(jjl1rr-;{f..W1Gff)' tn \"(l ~J ~ÚIľj.:. 

f..ozpor 3 nornlOU:- vodič pr; stretn!ltí eproti idúceho 311ta n~ ce-de 9574JJ ne,ni) .~.f. p~kraCO";fať 
v j az,I.--{e pož.adovaoQu alebo PQvolen0u rý Ch.lOfď.OH l~aopp,.kj edetl illU; ! CílV~f . N j {~ j f: 7.dhe7.:pe(,ť'n:~ 
bezpečný pohyb c n. "OV, aj s detský m kočfkon1~ alebo j~.z.da inv~11idn~?ID vnzíkom 

' l tláP fi_l.2) c uv'edené~ ;':.e n~inj;!Šié ilverl2né hoduoty ':'lt.L'1rThn-;.::fch prv!rov (polnffieíj-' 

oblúkov, dÍžky :>a.du a i.) sa majú voliť v prípade Rt.i8:suenýC'h podmient)K (:~a 6D j-t" mow_:E'
Lo; 

považovať aj situáciu na cesta 957-1 /1) maximálne podľa dllIl~'cb. moznosti. 
Rozpor s llorrnou.: Me-sto: Prešov ne!;eši ~j!l!áciu podľa dauirch tn~j'~nosU _ Z c~sty kle-rh sanw 
ne""ho'~';c "lo"~"'l~"m '~C'l-l' ~I-'m "-'!ll';~' "~v_ ~,~~ ; "J' Ä~o" d~· ~-~"i-;-,u -a (1 01' P"''''''J''~t;"Y 'l' UJ ' u ':'t-u..o;.~"!t.)' l ~V · !. U • ... T·,.J....!. J 1.V~ UL.U , l..l ..,~) a .,-;.:it. .... Jt::, ..... «;..:ll.. "-V jJ,"':il.c:! ft H U C: oo:.,:.'\. !j:at..! vl:::. ~ 

"
 
a be7T"leč-r ·nol.!t1.. ceEtnAl nn!'1~mrk'"___ ! '\''J ohrrlv.JedZ1 ';j~i~ p.:o:'i;..... a _ ::.t! h'::"/n'<>'(71o..... ~ _ sŕ osta'- 1u-.ý.ch oh;:~~r.,·;!"1.'_ _-~~, ~~~~
' ' '-~'i·l '_::'' 'l t-t'rn - ...... --_. , ...J- ...-'-'. .. ~ - ... --~. 

ceste. 
Záver. Viem :oorHla Slli 73 6110 ;;:tm1(f>J nje ;§ldru ji.:dnoprudoVBj cesty f., 0boJ~iľ1BrnOU 

pre:mávkou a ted.a ~J- výhy1.1ňou na nej ~ Toľko pnc.::;tOlll nJr:("; nonna ..ry1.;:uluj-e na ceste niet. 
T)o"oll'm'; _ I~ ""'dl'ť "e nn"mOl' ~nov~u~ rOZlne l" ~-k ~zpO"ll;i' O'l)lď,l~nl' o ' a IJ,;I ,!" .L,,·;, 'n a' nt ~;v :') ... %ll .... L'IJ _ ~...., .J1 ... ::;Li:::J, . .. . .... _ J L.'1lJ- ~ ~.,--, _"I .....~. .. .. ~ t'i i':;.. ..... lI.d ,U "'J 1...:.. ....., - 'AJ 

kamiónov a ŽiO pri reálnej šírke cestv 4,90 - ) ,DOm sa dve osobne autá pr i liižšej r)'Gr,.i osii 
bezpečne ob1 dlL 

Ak by išlo ,;) prevedenie JenjedllosmernejjednopruhQvej ct'.sty v ZllSt'J V'd!W !ll ozem.i obc(", 
teda bez výhybne, o ktoru občanom predQvšetk:ťm ide, potom podľa normy STS" 73 611 U, je' 
filolné šírku cesty v zastavanej oblasti vy!:kla.dať pOc1rR tal...luľky C. 3 z diel f)v o~~nat';en~~C!1 

v tabuľk", pod značkou 
v) O,251ll - vcdja.ci pr"~-Zok oki)j{.,,- oporného nffiríJ 2 vr-ehnej stn-lilY cesty 
aj 2,75m - jazd1TÝ pruh 
vl) 0t50IU -- oťr-.Jochlovaci präžo.k 
chp) O,75m - pruh pre chodcov 

O,50m - b~;;pečnosiiJý odstup od j azdn.é ho pruhu 
~i2~m-=.ocistup' od s)Ívi~ki,2f§ká.3kY..:::.nev!lé oplc1p,!lÍ?_ 1;Q.llP-()gll~Lstr3n'i ,,,~rty 

, . 9"74 'f ",,,.,~ hie4SJn-_ " ~ V. ·onolu-')' ' • 500m-š'·'kac·~Qh'-arc~ U "''''''-)1..1 • č . f.(l~7'"f',f l apllf C . fo_ -' . ~~_~U..: _~ ... ~' (' (}nJ , 

A....l(o je teda vidieť občania podľa ÚDtUl}' !najô nm ck na be~pGčn;i a be~!"obl ~ lliO\i~~ prístup 
k s",{oji1l.l dvJll()a~ po I1ormou ~tan(;v·e!1B:.r šfrke aspo{J ~astj z f..!elkov..~i d!zk<{ .~esrv čl \t j. i(~nt(} 

, ' h b" 'b ' . " l dl ~ .. O''?· , ., , .,
pnestor nazveme "ryl y nou; llie "o IDC . .1. at.!J 5:iľ ú1 poz iZ par-c_ t o. o~t,~l..le pre ~J~.w~~lO~r 

premávh na ceste: _w l lUl .. .,.~_~Z}tli. _~_J:r,-.;,~ ~'lSyl,1 t.iY1l:f..t:t;illEfkla6 i1a_Q>;'c7,Il\,?nÝ .. Pľ:?d~0d ,(l~t~ . 

a chodca s~HuotnélJ~.~,yt~:_a. chod_9a _~ koéíkonl~_~~!~ ~t9'yklisi1J~ ~tt~2._llTI:~,t@t J)l_~Qzi~S.f!.QU!.?_~i 
na obídenie sa osobUS'ch áut, keď1.a1Šieho t?kéhoto miestonl v blizjc-'!2ll ~~'.Q!b:.. na ú7.kej 
ce&'Íe niet Qej o ·ffi11:1 al \) v astnÍcs pn '. .yc nt:'-· ll"tut.e 'nos j by nem.use 1 akD S3 tvrdi 
v rozhodm ' KSÚ 'f .Preilove na .;traue 1'0.8, za ul'Čltých okolnosti rnčne odťad:wvnf sneh 
z v"'i'~inej cesty protote bv už bola možná aj s\rDjná úJr"ba tejto i;ťsty V'Iu;';"i!i" HIQ\:hy TJlfrc. č. 
9574-/3~ na úte-ľkioremn ~á slútif~ hv v dan{.Th podrrl.ienka.:h ~rvri esil0 dD~D-mvrrú litUá:iu~ oodfii 
rnójho ~ázorn na 90?/o 3,Z\.··y'Šných íO'ii rú6ze 

J 

zahezpt'čiť dOiJn!.v~é zngčeHi; . ~ 

mailto:tt~2._llTI:~,t@t
http:vcdja.ci
http:r�Ch.lOf�.OH
http:�J8~p.e�.r�
http:kri�ovat.ky
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. MsÚ v Prešove 
' .. " Odbor mestského majelku Prešov 

-

. Vec: . _ '. .' '.' . . 
Ziadosľ o zachovanie cesty. (Pripojjť k ·žiadosti zo dňa 26.032001 ) . . . . . . . 

".' . 
Obyvatelia čaSti ·ul. Jabloňovej uživajúcich cestu K.Ú, Prešov' parc. č. 9574/1 týmto . 

žiadame mesto Prešov o zacho'vanie 'celej' plochy uvedenej parcely jal(O irerejného 
priestranstva a zároveň týr)1to vyslovujeme svoj. protest proti plánovanému preldaju jej časti 
súkromnej osobe. . ' 

p.Č. 

1. 
2. 

~, 3. 
4. 
5. 
6. 
.7. 
8 . 
9. 

10. 
11. 
12_ 
13. 
14. 
15. 
16. 
17..r----. 
18: 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

meno, priezvisko, adresa trval. pobytu . Č. OP podpis 
. 

( 
. ,,'" l' 

!14/-Ú'{/W/~;(tl/~ ,
a;1(t,{ It/ Jt,;1:IJ;, !:,'?:
JÚ71.'/{cl. I 'C')#.SI/t.?f , I ?-'C.! 

t;/~ót tr o-f~ f.á ,ľt--('5, 

ľ:yQoHTOMí\~ ' "f>i(,~ 

[ H '-L! A !LVolA-<!:'JW~[


• . I 

V1.~frMJ/ K(/17K~70- ( P~, 

1-!f)Qc.ta.q TOHF)SD.I!Ff


JÚ.N~/'RJVRS-I;../ 
,D,nl!:,? Jt'~.('O P.f . 

• . . J ...... 

'2:tIK/~- TO/7.f, .) 

..T(Jt1;., -r;O VII 'i ct M-.·l:é<. 
, ~, 

.;c::flf!.G'! I -crff".Il,., 
jjJeSOiJ q {!,EC-I!-i/1 ,.' 

jtygC'!ii:...- 7l;IY/if 


...!.~ol <!,r;: Tc- /71':-: I 


. /:(/1 ~ {Ir /cl/,<?,ú~,.It'/}' 


(l' /c~j. 7O#1 Cc .l' 
.. ~c;~c,,.., 77Pi;1~J-:C/C, 

Á /., - 
.lT.,,:,Iv/J.··č, /C/:'"}(í ...L;/'C; 

.f.:r! >1 cv #t r-4ť."a:-r 
.$!f1 Ol<. To rn(/./0 réV 

V Prešove t?. ~ ~ rflj 

Na vedomie: - ul. výbor mestkej časti Prešov 2 

" hl. kontrolórka mesta Prešov . 


. Vyballuje: JozefTomaš, Jabloňová 22. Prešov 

.. : 



~ 
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UHA 1656/2000 - Tk,Ad(~(c; I {J: 	 V P'ešove d"o ,19.7.2000 

MS~O~ ;?SL
Odb~ estského majetku 

Vec 	 Sta;;inost p.J.Tomaša na vlastnika parc.č.820;! 
., odstúpenie sEažnosti 

, 
' 

V prílohe listu Vám odstupujeme stažnost p. Jozefa 
Tomaša, Jabloňová 22, Prešov na vlastníka pozemku parc.č. 
8202 k.ú. Prešov, Ing. Sabola, v ktorej stažovateI uvádza, že 
Ing. SabOl realizáciou úprav na svojom pozemku zasiahol do 
komunikácie (pozemok parc.č. 9574/1 k.ú. Prešov, ktorý je vo 
vlastnictvemesta). 

,obhliadkou 	 v teréne bolo zistené, že Ing. Sabol 
r--z-r-e--a~l-~~·zoval na pozemku parc.č.8202 k.ú. Prešov stavebné 

úpravy spevnenú plochu a oporný múr, na ktore mu bolo 
vydane OKndmen~e k ohlasen~u stavebnej úpravy, odborom 
ÚP,A a ŽP pod čislom ÚP 4929/ 9415/98-Tk zo dňa 17.11.1998. 
Pri obhliadke nebolo možné zistit, bez presného vytýčenia 
hranic pozemku, či realiKáciou úprav stavebník zasiahol do 
komunikácie (poz.parc.č. 9574/1 k.ú. Prešov). 

Predmetnú stažnosE Vám odstupujeme za účelom 
prešetrenia, či realizáciou úprav došlo k zásahu do majetku 
mesta. 

~i~~:;··.; ~:;;··;;;~~~·;;,·:,' .~~~t1 I .. '1tl l 

Ing.arch. Vladim~I'~ á rlť~e n 
hlavný arChjtekt m7~ta 

Prílohy sEažnosE p. J.Tomáša (spis sp.č. 0004440) 
- kúpia oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy 

Na vedomie 	 MsÚ Prešov, odbor (. "7. p.mno spr~vny / 
Jozef TOMÁ.~, J eJl:sov/,L-

Telefó", 091/77230 41\Jyhf'wv,j(' : 	
-~ 

r:"x' 091/773 36 65 
.~ 

I 



" cz 
- odbor mestského majetku 

',~ 
,O: 

OMM/j!3 /2001 -Bg 20.3.2001 

Váž. pán, 

Jozef Tomáš 

Prešov 

Vec: 

Sťažnosť Tla vlastníka parc. Č. 8202 - odpoveď 

Na Vašu sťažnosť na v1astnilca parc.Č. KN 8202, ohľadom 

záber u pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Pl:ešov, Vám 

oznamujeme n asledovne: 

Qqh,.1,i,~~kou:ď 'v teréne bo19 zistené, že Illg. Sabfi>l TI 
z.r:ealizov<;il; ,na .P9z·eIl\ku s tavebné úpravy ~ spevnen~l . plocJ'lu !l 

.~ , 9~~l?ilýin0~ ; Č'o sa týka záberu mestského pozeIl\ku ~:o zásahom 

do cesty me s to Prešov to bude riešiť s Ing. Sabolom. Stavebná 

úprava, na ktorú ' bol daný protest prokur~tora riešj, Okresný 

úrad odbor iivotného pros tredia. Po obdržaní eitanoviska 

Okresného 0radu ako aj stanoviska !ng.!_,_~g.Rqla .J'ás budeme 

písomne informovať. ": _. 
. il C',,::c' : . .' . 

f___..........._.. 

JUDr. Viera Andl ~jková 
vedúca oC.boru 

ly",c Buzgóová 

I 

'.' 
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uzavretá medzi 	 . 

1.1. 	PRENAJÍMATEL: i-1esto , 
Ing. 

IČO : 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Prešo'é" Hlavná 73, Prešov ::asc":Í?e..,é 
. .,.. 

Milanom Benčom, primátorom neSéa 

327 646 

Bankové 'spojenie: rSB Prešov, 

t . G. 	 10022-442 (6 0/4900 

a 

l . 2 . NÁJOMCA Jozef Richter, 
,

a Valéria Richter, 
k ... ..: ...-\.r::ll 1\1""" .:; .................. ~..,r, n ............ .:::: ...... ~ . 


II, 


PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 


2.1. 	Prenajímateľ má vo vlastníctve pozemok v katai3tr. území 

Prešov, KN 9574/3 zas"!:. plo cha, o výmere 23 m2 Ic. ú. Prešov ,
} .= 

lokálita ul. Jabloňová . 


zmluvy je pren~jom neh~uternosci 
pc z e fi\h2 Z 2 úče: C::-'1 
~ 

Olc'<=vnenej plochy S rístreškoID. 

III. 


DOBA NÁJMU 


3.1. 	Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účjnnosto~ od 

1.1.2004. 

3.2. 	Nájomnú zmluva zaniká: 

a. ) 	 dohodou zmluvných strán 

b.) 	najetkovoprávnym usporiadaním pozemku c . j. dňom povolenia 

vkladu vlastníctva do kat a stra nehnuteľnostl v prospech 

nájomcu. 

1 



IV. 	
~ 

or.I 
CENA 	 NÁJMU 

4.1. 	Cena nájmu je stanovená dohodou na 3,50 Sk/m2 . 

4.2. 	celková náhrada pr'edstavuje sumu 80,50, - Sk slovom: /osemdesiat 

slovensk9ch korfin/O,50 / ro~ne a je splatná vždy k 1S.1.bežnéhc 

roka na fi~et prenajímateľa zriadeného v ISB Prešov 10022 

- 442060/4900, VS 2120020204. 

4.3. 	Nájomné za rok 2004 uhradí nájomca do 30 dní od podpísania 

tejto zmluvy. 

4.4. 	 Za každ9 omeškaný deň je nájomca povinný zaplatit firok z 

omeškania vo výške 0,05 % z výšky nájomného. 

4.5. 	Prenajímateľ si vyhradzuje právo prehodnocovc,t výšku nájmu 

s ohľadom na vývoj rastu cien a zmenu výšky nájmu v závislosti 

so zmenou všeobecne záväzných právnych predpi=ov, 

l
, 
 V. 

" 

; 	 OSOBITNE USTANOVENIA 

5.1. 	Nájomca je povinný užívat prenajatfi ~ast pozemku k ú~elu 

dohodnutému v zmluve 

5.2. 	Bez sfihlasu prenajímateľa nájomca nie je oprávnl~ný prenechat 

pozemok inému do podnájmu . 
5.3 . ...!J? -, cmca _ sa I ~ zaväzuj e lJ.d~:-.žiavat 

. ~ I.. , -~ ."' . ~:1:~..~!_'.'~; : . : ' :, :-.-..: -.. ......>'. : ': ~ '-~ 
v ' zmysle Všeobecne ;á~i;,znéhb' 
63/1996 o ~istote mesta. 

VI. 

čistotu 'prenaj ~~t~J~o maje:-~ k1.l 

" n~ri'~deni; - ' mesl:a pr~šov ~, 

PRECHODNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.l. 	Zmluvné strany môžu. menit obsah tejto zmluvy, p;rípadne 

prijímat dodatky k tejto zmluve len písomne po vzájomnej 

,dohode. 

, 2 



I 
6.2. 	Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jE,j podpísaním 

prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa 

ich slobodnej vôle, určite, váž.ne a zrozumiteľne, nie však v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

6.3. 	Právoplatnosť tejto zmluvy potvrdzujeme svojimi podpismi. 

6.4. 	Ostatné náležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6.5. 	 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 

2 vyhotovenia obdrží nájomca a 2 prenajímateľ. 

(f l lf f'~'(/,j'
V Prešove dňa .... . ,...... . 

PRENAJÍMATEĽ: 	
~~ 

NÁJOMCA:~ '5 T O~ 
Mesto Prešov,zast. Jozef Richter,:~ ~)
Ing. 	Milanom BenčoT Bitov 49, Nový Jičín 

, _ L-	 ."",,~~.
pr.l...ffiatorom mesta 

. . i::.,.," 	 ,", - -.,:"V~. _-"-:".;. ~~~' ..:'i. : ~ '" '-': ;.' 	 ~PR~~g,{I
,.:;:; .:.~. 

Valéria Richtet· , 
M. Nešpora 30, Prešov 
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(1) 

Jozef Tomaš, 

Stavebný úrad 
Mesta Prešov 

" ,- -,\- . 
Vec: 

Prístup k novovytvoreným stavebným parcelám 


Náhodnou {)bhliadkou v teréne - v mieste pokrafuviJ..l1ia ulice čerešňovej do voľného 
priestoru som zistil vytýčenie niekoľkých, pravdepodobne stavebných parciel. 
V tejto súvislosti si dovoľujem upozorniť 'stavebný úrad v Prešove na skutočnos1,', že pristup 
k uvedeným pozemkom vedie cez súkromnú cestu parc. Č. 9448 KÚ Prešova vJasťrúci tejto 
cesty nesúhlasia s . ej využívaním pri ďalšej výstavbe v uvedenej lokalite: 

Po prípadnom začati stave II cp u táto cesta pre stavebné mechanizmy 
zablokovaná a zároveň zvážime podniknutie ďalších krokov na ochranu svojich ylastníckych 
právo 

S pozdravom za spoluvlastníkov parc. Č. 9448: 

VPrešove dňa 14004.2003 

Na vedomie: Odbor UHA - Mesta Prešov 

Mestský ťlrad. II "A~OV't. 
Vyb.!!:"Ujd :DC~I. dňo; 

'i _.• .-1r~ _':" 0 --:• • ~ ______~_.. 0·_0__ 
. o,. ; I 
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Mesto Prešov 
primátor mesta 


Hlavná ul. č. 73, Prešov 
 PSČ 080 68 
~. 

Číslo: P 1129/2005-Ka V Prešove dňa: 02.8.2005 

~\ 
'" . 

Vec 

Dodatočné povolenie stavby: " Spevnená plocha s prístreškom" na ul. J abloňli> vej 15, Prešov 
pre Jozefa Richtera a manželku Valéríu. 

ROZHODNUTIE 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona NR SR Č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov ~tátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a ako príslušný stavebný úrad podl'a § 117 zi.kona Č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poríadku (stavebný zákon) v znení jeho postupom 
podľa § 88 odst l pis. b) a § 88a stavebného zákona vydáva Jozefovi Richterovi a manželke 
Valérii 

dodatočné povolenie stavby 

" Spevnená plocha. s prísiteškom"na ul. Jabloňovej 15, Prešov umiestnenil na poz. parc. č 
8202 stavebník ma vlastnicky vzťah, 9574/3 - ma nájomný vzťah k.u. Prešo, '. . 

Pre dokončenie stavby, primerané podl'a ustanovení § 66. stavebného ::ákona, určuju 
. to o.odmien-

L) Stavba bude umiestnená tak, Že spevnená plocha na pozemku Č. 8202 a jlovol'uj e sa ako 
trvala a sp.evnená plocha na pozemku č. 9574/3 ktora je vo viastnictve Mesta Prešov sa 
povoľuje 3ko dočastná na dobu do skončena prenajmu v =ysle =Iuvy Č. 2/2004 
{) nájme pozemku uzatvorenej. medzi Mestom Prešova ako prenajímatel'om a Jozefom 
Richterom it Valéríou Richterovou ako nájomcami. . . 

2 ..• V pripade, žesa skončí.najornný vzťah na časť poz. I?arc. č 9574/3 /23 rnU a nedoj de ani 
kjeho ďodkupeniu uvedie nájomca pozemok do pôvodného stavu aky bol pred realizaciou 
stavby 

3. 	 Stavba bude upravená a dokončená podľa overenej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. 
Jaroslav Sabol, trvalé pobytom Jabloňová 15, Prešov a ktorá je ,účasťou tohto 
rozhodnutia. 

4. 	 Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduché stavby, tunajší stavebný úra:i upúšťa od jej 
vYtýčenia oprávnenými osobami pod!'a § 75 odst I stavebného zákona. Za súlad 
priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom kOI\aní zodpovedá 
stavebník podľa § 75a1 odst 2 stavebného zákona. Pri stavbe sa musia dodržať 
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby v Zmysle § 48 - 53 
stavebného zákona. 
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5. 	 Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné tecbrrické požiadavky na 

uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona, technické nOlmy, bezpečnostné 
predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použiti, .. 

6. 	 Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
7. 	 Výstavbu bude stavebl}Ík uskutočňovať svojpomocné. 
8. 	 Osobu vykonávajúcu stavebný dozor na stavbe bude vykonávať Jál~ Zavadinka, M. 

Nešpora 1, Prešov ktorý má potrebnú odbornú kvalifikáciu. Stavellllý dozor sleduje 
spôsob a postup uskUtočnovania . stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, riadna inštaláCia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, sleduje 
vedenie stavebného dennika podľa § 46a1 stavebného zákona. Taktiež spoluzodpovedá za 
dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby podI'a § 46bl 
stavebného zákona 

9. 	 Stavebný dennik vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúceho al~bo stavebník od 
prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podl'a § 46d ods. 
2 stavebného zákona. 

IO. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podra 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšl'aný úi:el podľa § 43f 
stavebného zákona 

ll. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona 

12. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa 
odviesť na susedný pozemok. 

13. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestr:mstvách, t.j. na 
uliciach, chodnikov a podobne sa zakazuje. 

14. Sta';'ebník je povinný na viditel'nom mieste označiť stavbu štítkom" Stavba povolená". 
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy apod akým číslom stavbu povolil. 

15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku. . 

~tavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotliVých správcov 
\.::.7inžinierských sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu · 

17. Odpad, ktorý vzni1me stavebnými prácami počas výstavby stavby je stav,ebník povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a =!~ne a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so všeobecným p.ariadenim mesta Prešov. 

18. Po 	skonČení stavebných prác bude okolie stavby do pôvodného stavu, za .čo zodpovedá 
stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobovali škody tretím 
osobám. 

19. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 6i8 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedenim a to na žiadosť stavebr1íka. ' 

20. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc Ir zmysle § 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 


Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 

návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 


Stavebnikje povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 

výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
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Odôvodnenie. 


Stavebný úrad opätovne začal konanie o tejto stavbe z dôvodu, že Krajský stavebný úrad 

v Prešove rozhodnutím Č. 2005-9/- 9/SP-KC zo dňa 1.2.2005 zrušil rozhodnutte Mesta Prešov 

č. SÚ SP 9664/2003-Ka zo dňa 4:9.2003, ktorým povolil stavbu " ,
Si,evnená plocha 

s prístreškom" na ul. Jabloňovej 15, Prešov Pre Ing. Jaroslava Sabola a Ing. Sylviu Sabolovu 

a vec vrátil na nove prejednanie a rozhodiiutie. 

V čase odvolacieho konania' došlo k zmene vlastníckych práv a to tak, že vlastníkom 

nehnuteľnosti sa stali JOZef Richter a V-aléria Richterová. 


Stavebnik Ing. Jaroslav Sabol a Ing. Sylvia Sabolová začali stavbu na poz. parc. Č. 8202 
vo svojom vlastníctve a 9574/3 vo vlastníctve Mest~ Prešov bez stavebného povolenia, ktorá 
je skoro ukončená až na prístrešok. Stavebný úrad opakovane začal o tejto stavbe konanie 
podľa § 88 odst. I písm. b), § 88a odst I stavebného zákona spojlmé s miestnym 
zisťovaním. Na základe tohto ustanovenia skúmal či existencia stavby nie je v rozpore so 
záujmami spoločnosti. 

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti 
o životné prostredie stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nieje s týmito záujmami 

v rozpore. Toto 'potvrdili aj kladné stanoviska organov štátnej správy a samosprávy, ktoré 

chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov a to: 


Mesto Prešov - Útvar hlavného architekta 

Mesto Prdo - odbor výstavby a dopravy 

Mesto Prešov odbor mestského majetku 

Hasičský a záChranný zb,or Okresné riaditel'stvo Prešov 


Stavebný úrad v novom konaní sa zaoberal chybami ktoré, boli vytlmute krajským 

stavebným úradom á tieto vramci odvolacieho konania a opravil. 


V konaiú uplatÍriI námietky účastník konania Jozef Tomáš, Jabloňova 22, Pľešov tykajúcich 

sa: 

1.'. Poukazuje na to, že v zmluve o najme je uvedených 20 m2 ktoré Mesto Prešov prenajíma 


a skutočná časť.pozemku pre rod. dom. Jozefa Richtera je 25 m2. 

2. 	 V spise sa nenachádzajú vyjadrenia prevádzkovateľov sieti. 
3 . . ' Spochybňuje vyjadrenie Mesta Prešov ÚRA k dodatočnému povoleniu stavby. 
4. 	 Poukazuje na to, že v územnom pláne mesta sa uvažuje s IBV za ulil:ou Čerešňovou 


a z toho dôvod\J sa dopravná situácia v danej časti bude len zhoršovať. 


'oUIC~)e; že v spomín.anom úseku ide o verejnú cestu - miestnu komunikáciu skupiny C 
fedntlprlIdovu s <;>bojsmernou preŕnáVkoli a 'pri stretnuti dvoch aut jedno musí cúvať 
dôvodil šíi'kv komUnikácie. I 

6. Poukazuje na tealizádiistavby Ing. Sabolom ako čierna stavba Že pre danú časť bola 

,___ 
/. 
. ~racovana, stave .na ~ ,a. . .~ tJ/tlIJ77

I 
j'7t1 ~v' 	 v 

7. i 	Ze stavebnik preVIedol my druh stavby, zladnu plochu nespevnovaL 
8. 	 Poukazuje nato, že staveblli1< postavil stavbu" spevnená plocha s prístre;;kom" v rozpore 

. s vydaný stavebnýmpovolenim Mesta Prešov č. ŽP SP 9664/2003 1 m!{sli tým zrušene 
dodatočné stavebné povoleniel keď hovon, že spevnená plocha na poz. ~ arc· Č. 9574/3 je 
ako trvala nie dočasná. . 

I 
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Vyhodnotenie námietok. 
K bodu 1. 
Mesto Prešov ako prenajímateľ a Jozef Richter a Valéria Richterova ako nájomcovia 
uzatvorili zmluvu dňa 31.12.2003 č. 212004 o nájme pozemku poz. par: Č. 9574/3 k.u . 
Prešov na 23 rn2. V b0d(( 2.2 je uvedený aj účel prenájmu. Výpis z LV Č. M92 - čiastočný, 
Geometrický pláň č . 302~2004. 

F-\ 
K bodu{ 2/ . _ . '. . ,. ' , 
V podmienKovej casti povolerua _bod č 16 Je uvedena povmnosť stavebníka vo vzťahu 
k správcom podzemných sieti. 

K bodu Č. 3 
Stavebný úrad rešpektuje stanovisko vydané Mestom Prešov - ÚRA vydané vramci konania 

o dodatočnom povoleIÚ stavby a'~~)j:i\li)iliš1l;<id}!t~.~: PJ~,šriv;;:{m!>:: ó·č. ;r;:;20Q.2L2.l:2í~~P,J @ij. 
b~t?·~?.Q,Q~)ctorom reaguje na podané námietky k dodatočnbmu povoleruu sl<avb"y 'zo strany 
Jozefa Tomaša. 

K bodu Č. 4 
Predmetná komunikácia na uj. Jabloňovej je komunUcáciou miesttl.eho významu 

a v súčasnosti slúží pre prístup cca šiestim rodinným domom. V Urbanisticke.i štúdii Obytný 
súbor IBV - Prešov Kalvária, ktorá prezentuje možnú výstavbu rodinn:ích domov na 
pril'áhlých pozemkoch, nieje návrbnuté dopravné napojenie novonávrhovaných rodinných 
domov po jestvujucej komunikácii Jabloňovej ulice a nerieŠi ani jej rozšír~nie. 

Kbbdu č: 5' S'' ?-;:==-;':-::-:===:-:::-:==:::-;::::=::::;:Z:7:":""~=;-;;=ir::7-=:==::T:"::~IC piobl~niťtik~ : dopra~ého napojenia na ~estnu,ko~unikáciu ;ydal kladné stanoVIsko I 
04~or v:ystavbY 'a dopravy Mesta Prešov ako pnslušny spravny cestny organ. r

. . . 
-. : c . 

"~" Kboctu q: 6 .I 
Stavebny úfad koná vO veci dodatočného ppvolenia stavby, ktoru začal ' Ing. Sabol bez 

stavebného poIenia týmto konaním. 
nebol realizo,Yaný Ing. ' S'abolom ocom sveaCl aj 'preaJozena ' IowaO.K1lIl1emaCla 

, v predchádzajúcom kÓriaD.í Ing. Sabblom av novom konarú 'Jozefom Richterom. 'Stayebnik do 

mého mura .urobil· nepatmý zá!>ah ra to pn vstupe .na spť:vnenu :plochu ' v zmy~]e 


'predloženej dó'kinĎenÍáéie ktora je súčasťou povoľovanej sh..vby: O stavebn:ej ·~tiídii uvedenej 

v pripomienkach stavebný úrad, ani útvar hlavného architekta ako o ofi'ciálnGm dokumente 
. . . 

nemajú žiadne vedomosti . 
. I-'~ . 

K boduč. 7 '\ . 
O názv~tií~by FOzhódo] projektant s čím sa stotožnil ájsta~ebný fuad. ·Ide o s~bjektívny 
pohľad Jozefa Tomaša. . ' . ' ., 

K bodu Č. 8 
O predmetnej .stavbe v tom čase rozhoduje stavebný úrad. V podmienk<Jvej c:asti č. 1,2 je 

uvedene o akú , stavbu ide či trvalú alebo dočasnú <;t ako s ňOjl bude niiložene'po prípadnom 
skončení zmluvy o najme k pozemku 9574/3. .. . ', . .. 

Z uvedených dôvodov stavebný úrad námietkam Jozefa Tomaša n evy h o v uiL 

I 

·1 , 

mailto:r;:;20Q.2L2.l:2�~~P,J@ij
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Poučenie: 

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s § 54 ods. 2 správneho poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Mesta Prešov, 
primátorom v lehote do 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia 

Ing. Milan Benlf 
primátor meSUt 

Doručí sa : 
l. Jozef RichteL 

',;. 

/~ 

2. Valéria Richerová 
~ 

" . :. . -' .:' ..,/3. Ing. Jana Palková, '" ...... / 
-~ .•. .. 

4. JUDr. Andrej Hirka, 
5. Jozef Tomáš, 
6. Stavebný dozvr: Jan Lavadinka, . 
7. RaZZ OR Prešov 
8. Mesto Prešov - ÚRA 
9. Mesto Prešov OVaD, Prešov 
IO. Mesto Prešov OMl\1 
l l. Mesto Prešov -Stavebný úrad 
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Krajské riaditeľstvo 	 " '. 

Hasičského a záchranného zboru 
v Prešove 

Č.p. KRHZ- sťažnosť 1/2005/02 	 V Prešove 16~ 1 .2006 

Jozef Tomáš 

PreŠov 08001 

Vec: 	Námietka voči záveru prešetrenej r-eklamácie KR HaZZ z hľadisf:a požiarnej 
ochrany budov na ulici Jabloňovej .:.. o d p o veď 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove obdržalo dňa 
23.12.2005 Váš list zo dňa 20.12.2005, v ktorom tunajšie Krajské riaditeľstvo 
žiadate 6 opätovné . prešetrenie situácie v súvislosti s cestnou komunikáciou 
verejnou cestou a to v časti ulice Jabloňovej. Konkrétne sa jedná o prislupovú cestu 
k rodinným domom na ul. Jabloňovej (ide celkove o prístup k 4 rodinilým domom 
z toho je jeden popisné číslo: 28 neobývaný ). 

V Svojom liste uvádzate, že so závermi KR Hall v Prešove, ktorí vykonali 
vlastné šetrenie v predmetnej veci, nesúhlasíte a to z dôvodu, že vzdialenosti od 
inkriminovaného miesta po vstup do posledného rodinného domu ( č . popisné 28 ) 
nie je 48 m. , ale .1 05 m. 

K uvedenému KR HaZZ uvádza nasledovné: 

1. 	Šírka komunikáci.e (ktorá môže a má slúžiť aj ako prístupová Komunikácia 
pre zásah na ul. Jabloňovej), je po celej svojej dlžke v rozmedzí od 3,0 m 
do 3,5 m. Uvedená šíTka však nie je reálne splnená v inkrir. inovanom 
mieste, ktoré v svojej žiadosti uvádzate a to v mieste vstupu na 
parcelu č. 8203-8204 na Jabloňovej ul. Č. 17. V tomto Iljlieste je po 
vykonanímiestnej obhliadky šírká cesty 2,4 m. . 

V. . danom pr.íPade nie je v plnom rozsahu. splnená podmien~<aif82 ods. ' 
'._3 yy,hlášky MV SR Č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovuJú technické 
. požiadavky na protipožiarnu bezpeČ1losť pri výstavbe a užívanI stavby, a to 
že 	"prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0 
m. 	Uvedená pOdmienka v posudz?vanom miestnejsp1Ti!ilná,n lejéi.j 

2. 	 V súvislosti s Vašou . požiadavkou vykonalo Krajské riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v· Prešove opätovne \)bhliadku aj 
ďalšej časti ulice Jabloňovej a to z dôvodu zistenia skutočnej vzdialenosti 
od inkriminovaného miesta o cesty o šírke 2,4 1}1 , po vstup do stavieb za 
týmto miestom. 

V danom prípade bolo zistené , že vzdialenosť od powdzovaného 
miesta (kde šírka cesty je 2,4 m.) po vchod do najvzdialenejšej stavby 



na ul. Jabloňovej (rodinný dorn s popisným číslo 28 ,) je v skutočnostI. 
cca. 85 m. V predchádzajúcom stanovisku KR HaZZ ' äo!~lo k zlému , 
uvedeniu vzdialenosti a to v súvislosti s posúdením od miesta vstupu na 
parc$ly Č. 8207, 8206,8227,8231, resp. 8232 a ďalšie. ktoté je oddelené 
plotom a bránou vo vzdialenosti cca' 15 m. od inkriminovaného miesta 
o šírke 204m. . 

V tejto , súvislosti sa konštatuje . 'že nie je . splriéná IJodini!!nkal 
ustanovenia§,82:.ods, 1 Vlťššie citovanej vyhlášky č. 94/2004 Z ,z.a to , že 
.prístupovácestä musí viesť aspoň do vzdialenosti 30'm od stavby ' 
a od vchodu do nej, cez ktorý.'sa predpokladá zásah ; ak prístupová 
cesta vedie k rodinnému domu, táto vzdialenosť môže byť najviac 
50 m". . 

, K uvedenému . ďalej uvádzame • že predmetná prístupová komunikácia 
nevyhovuje vyššie uvedenému ustanoveniu § 82 vyhl. 94/2004 Z.z. a to ako prístup 
len k rodinným domom na parcelách č.8231, 8232 . 

Prístupová komunikácia k rodinným domom na parcelách č. 8207. 8227 Je 
v súlade s ust. § 82 ods. 1 vyššie citovanej vyhlášky Č. 9412004 Z.z. 

Podľa nášho názoru je prístup vozidiel hasičského a záchranného zboru do 
vyššie uvedenej lokality , hlavne v zimnom období. značne komplikovaný a to 
z dôvodu verkého prevýšenia na úrovni parciel č . 8210 .. 820&. 8202. 8199 . resp. 
8203. Uvedené by platilo aj v prípade . že celá predmetná komunikáCiia by mala 
požadovanú šlrku 3,0 m. . . 

V závere Krajské riaditerstvo Hasičského a záchranného ZbOri., v Prešove 
opätovne koniitatuje. že problematika sprejazdnenia verejných komunilécii (hlavne 

r v zimnom obdobI , Qdstránenie snehovej pokrývky apod. ). vrátane trch . ktoré 
zároveň tvoria prístupovú komunikáciu k stavebným objektom je v ~.ampetencii 

p vlastníka. resp. správcu kOlTlunikácie. . 
V neposlednom rade uvádzame . že KR HaZZ nemá žiadnu vedomosť 

o tom , prečo ,sa Vasa.žiadosť v predmetnej veci nachádza v spise ~ltavebného 
úradu rT,\e.sta Prešov. a to bez Vášho súhlasu. V tejto veci je potrebné obrátiť sana 
príslušný stavebný ú,rad spredmetnou ot,ázkou.· 

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO 
Hasičského a záchrimného zboru

Uvedené Vám dávame na vedomie. v Prešo\'e . 
,Požjami~á 1 w080 01 pr;, šov 

pplk. Ing. lV1iroslav K a n a š 
riaditeľ KR HJaz 

Vybavuje: mjr. Mgr. Pavol Komár 
Č.t. 051 fi46 5574 
.e-mail: ved.opp@krhazzpv.sk 

Na vedomie: OR HaZZ Prešov 

mailto:ved.opp@krhazzpv.sk
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	Požiadavky _máj
	UIng. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
	K záplavám môžem povedať len toľko, že vodohospodári tento problém evidujú. Majú pripravené nejaké riešenia, aj hovorili o tom v akom poradí to chcú riešiť. Oni pripravujú projektovú dokumentáciu, majú povolenia už aj na ten Váš úsek aj na ďalšie úse...
	Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru strategického rozvoja MsÚ
	UIng. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2
	Je to pripomienka, ktorú bolo potrebné uplatňovať pri stavebnom konaní. Otázka je prečo sa to tam nestalo. Ak ste sa do konania nezapojili, tak by to mohol byť problém, lebo tam bol priestor, kde so to mohlo riešiť. My v tomto okamihu môžeme len apel...
	VMČ č. 2 žiada o Upísomné stanovisko.
	Požiadavka odstúpená na vybavenie odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb MsÚ
	UPrerozdelenie finančných prostriedkov VMČ – investičná výstavba:
	1. Parkovisko ul. Októbrová 34-40, I. etapa           50 647,37 €
	2. PD - Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej     400,- €
	Dobudovanie chodníka na ul. Októbrovej   2 000,- €
	(V prípade potreby, VMČ po vysúťažení doschváli chýbajúce fin. prostriedky)
	Požiadavka č. 109/2/15 – vo veci žiadosti VMČ č. 2 o prerozdelenie finančných                                             prostriedkov VMČ – údržba.
	UPrerozdelenie finančných prostriedkov VMČ – údržba:
	1. Zrealizovanie opravy chodníka na ul. Obrancov mieru – od Lesného závodu po ul. Kollárová
	(sfrézovať povrch a vyliať nový asfalt)  6 000 €
	UVMČ č. 2 žiada naceniť:
	- osadenie betónových gúľ, ktoré by mali byť osadené na chodník pri Exercičnom dome,
	- osadenie priechodzieho prístrešku MHD na ul. Za Kalváriou – pri Mladosti,
	- osadenie retardérov na ul. Marka Čulena, Kollárová, Sázavského, Októbrová z dôvodu zníženia rýchlosti v týchto obytných zónach.
	VMČ č. 2 žiada − prehodnotiť možnosť posunutia dvoch zastávok MHD, ktoré sú osadené oproti sebe na ul. Čsl. armády smerom k NS Centrál, aby nedochádzalo k dopravným kolíziám.
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